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 هرصع ديرف سلاجلا نیز نیئدحنا ةدمع نيبلاطلا ةلحر مالسإلا ةجح ىنابرلا ةمالعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق
 دفع نب دمع نب ىلع نب دمحأ لضفلا وبأ بقاثلا بابشلا ءاوهالاو عدبلا لهأ عماق ءارغلا ةنسلا يع هرهد ديحوو
 نيمأ همركو هنمب ةنجلا هللا هباثأ « رجح نباب ريهشلا ینالقسعلا ىلع نبأ

 لهأ سوفن تامأو ابعامسل تحاتراو ا-عابتال تداقناف ةئسلل مالسإلا لهأ رودص حرش ىذلا هلل دحلا
 ملاعلا ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دبشأو , اعادتا ىف تلاغتو اهعازن ىف تدامت نأ دعب ةعدبلاب نايفطلا
 « هلوسرو هدبع ًادحم نأ دهشأو « ابعاتجاو اهقارتفا یتلاح ىف بولقلا رئامض ىلع علطملا  ابعانتماو ةدئفالا دايقناب
 هللا لص « ابعاطقنا دعب اهتجح تربظو ید راونأ هلاسراب تلصتاو اهعافترا دعب لطابلا ةبلك هقحب تضفخا ىذلا
 ةدرملا شويج اورسك نيذلا هيمصو هلآ ىلعو « ابعاستا ىف هذهو اهومس ىف هذه ضرالاو ءامسلا تمادام لسو هيلع
 ىلع اوظفحو اهعادو دعب امودواعي لو ناطوالاو راطوالا هللا ىلإ مهيعاد ةبم ىف اورجمو ابعالق نوصح اوحتفو
 ابعايض نم ةفيرشلا نثسلا مهب تنمآ یتح هلاوحأو هلاعفأو هلاوقآ مهعابتا

 ةيعرشلا مولعلاب لاغتشالا « ماتهالا ديزي صخام ىلعأو « مايالا سئافن هيف تفرصام ىلوأ ناف . دعب امأ
 مولعلا قاب نأو « ینطصلا هيبن ةنسو « ىنآقملا هللا باتك ىلع اهرادم نأ ىف لقاع باترب الو « ةيربلا ريخ نع ةاقلتملا
 هللا دبع ابآ مامإلا تبار دقو . ةبولغملا ةراضلا یهو امنع ةيينجأ وأ « ةبولطم ا ةلاضلا یهو امهمبفل تالآ امإ
 ةيورلا امباهانم نم عركو « اطابنتساو ًاريرقت ةيهبلا امهراونأ نم سابتفالل ىدصت دق حيحصلا هعماج ىف ىراخبلا
 حيحصتلا ىف همالك قاتو . قفاوااو فلاخا هل نعذأ یتح عمج ايف ةدامسلا هتين نسحب قزرو « اطاشنناو اعازتنا
 ةفشاك هدصاقمل ةحضوم هدئاوفل ةحراش اذبن هيلإ مضآ نأ ىف ىلاعت هلا ترختسا دقو « قرافلاو عواطلا ملستلاب
 « هدئارف نیزتو هدعاوق نیببت ىف ةمدقم هلك كلذ یدب نيب مدقأو «هدراوش صانتفاو هدباوآ دييقت ىف هازغم نع
 . رودصلا حرشتو « باعصلا للذت و قلغتسملا حتفت « ذخأملا ةلرس « روصقلا قوفو باپسالا نود ةزيج و ةعماج
 لوصف ةرشع ىف ىلاعت هللا ءاش نإ اف لوقلارصحنب و

 باتكلا اذه فينصت ىلع هل ثعابلا ببسلا نايب ف :لوآلا د

 حصأ نم ةنوك ريرقتو « هطورش قيقحت ىلع مالكلاو « هيف هازغم نع فشكلاو هعوضوم نايب ىف : ىناثلا
 ابف هقيقدتب درفنا ىنلا لاثملا ةعينملا لانملا ةعيدبلا همجارت ىلع مالكلا هب قحتلبو « ىوبنلا ثيدحلا ىف ةفنصملا بتكلا
 هئانرق نع ام هقيقحتب رهتشاو هئارظن نع



 هزارکتو ثيدحلل هتداعإ ةدئافو « هراصتخاو ثيدحلل هعيطقت ىف ةكملا ناس ىف : كلاثلا

 باتكلا عوضوم لصأ نيابت اهنأ عم « ةفوقوملا راثآلاو « ةقلعملا ثيداحالا هداريإ ىف ببسلا نايب ىف : عبارلا

 راصتخالا لیبس ىلع ابلصو نمل ةراشالاو ةقلعملا ةعوفرملا ثدداحالا قايس هيف تقحلأو

 ؛ ةراشإ صلخأو ةرابع صخب < مجعملا فورح ىلع هل اتم هنوتم ىف عقاولا بيرغلا طبض ىف : سماخلا

 هرارکست فخ و هتعجارم لبستل

خاو ةفلت لا : لوألا نیمسق ىلع یهو باسنالاو ىنكلا اذکو هيف ىلا ةلكشملا ءاع-لا طيض ىف : سداسلا
 ةفلت

 . لصالا ىف ركذيف كلذ ادع امو « اهراركس فو اهتعجارم لبسقل ىلك طباض تحت لخدت ثيح هيف ةعقاولا

 كلذ نم تادرفلا : ىناثلاو

 «ددسک» هكارتشا لقي نم ال « دمجكو اهكارتشا شك تناك اذإ مهن لمهأ نيذلا هخورش فيرعت ىف : عياسلا

 | رصتخم باتكلا قايس ىلع مهيمو لمبم نم هيف ام عيمج ىلع مالكلا هيفو

 باوجلاو ؛ داقنلا نم هريغو ىنطقرادلا نسحلا وبأ هرصع ظفاح هيلع اهدقتنا ىتلا تداحالا قاس ىف : نماثلا

 هانققح ىذلا هطرشب لخت ام ایف سيل هنأ حاضيإو « اثيدح اثدح ابنع

 قيرطب نعطلا كلذ نع باوجلاو « فورحلا بيترت ىلع هلاجر نم هيف نمط نم عيمج ءاعمأ قايس ىف : عساتلا

ف حدقلا بناج ىوقي نم مهضءبل عرختلا ف فنصلا نع راذتعالاو لدعلاو فاصنالا
 نعطام بنجت هنوكل ام هي

 بابسالا نم كلذ ريغل امإو « هنم ىوقأ وه نم هيلع هقفاوام جرخأ هنوكل امو «هيبسب هبف

 هثيداحأ ةدع ربظت هنمو ؛ ثيدحلا نم باب لك نام ةدعو باب اياب روكذملا هباتک ةسربف قابس ىف : رشاعلا

 هتدفتسا اع كلذ ةبسانم هيلا تفضأ مث هب اكربت هنع هللا یضر یووللا اب رک ز ىنأ مالسالا خيشل اعبت هتدروآ ررکلاب

 اتم هباتك مييلع لمتشا نیذلا ةياحصلا ءامسأ قایسب هتفدرآ مث هنع هللا ىضر ىنيقابلا صفح ىبأ مالسالا خيش نم

 ريغ نم هباتڪ هيلع لمتشا ام ريرحت ربظب هنمو « ثيدحلا نم هدنع مهنم دحاو لكل ام دعو فورحلا ىلع م

 ةطساو هركذ نوكيل ةبناقمو هر آل ةعماج « هبقانمو هصئاصخ نع ةفشاك ةجرتب ةمدقلا هذه تمتخ م « ريركت

 انيعتسم باتكلا حرش تحتتفا لوصالا هذه تررقتو لو فلا هذه تررحت اذاف « ابماتخ كسم ةرسو ابماظن دقع

 جرختسأ م ةيفخ تناك نإ امه ةبسانملا هجو ركذأ مث الوأ هثيدحو بابلا هللا ءاش نإ قوسأف باهولا حاتفلاب

 شماغ فشک و تادایزو تات نم ةيدانسإلاو ةينتملا دئاوفلا نم ثيدحلا كلذ ىف حیح ضرغ هب قلعتیام بنات

 عماوجلاو دیناسلا تابمأ نم كلذ لك اعزتنم « كلذ لبق طلتخا خيش نم عماس ةعباتمو عایسب سلدم حيرصتو

 هتاقاعم نم عطقنا ام لصأ : اثلاثو « كلذ نم هدروآ اف نسحلا وأ ةحصلا طرشب دا وفلاو ءازجالاو تاجرختسلاو

 ءامسأ مدقتام عيمج نم لکشیام طيضأ : اب ارو « دئارفلا دراوش مظتفت و دئاوفلا دئاوز متتلت كانهو هتافوقومو

 نم هتدفتسا ام دروآ : اسماخو ؛ كلذ وعو ةينايلا تكنلا ىلع هيذتلاو ةيوغللا ظافل الا یتاعم حاضيإ عم افاصوأو

 حجارلا ىلع ارصتقم ةيعرملا بادالا و ةيدهرلا ظعاوملاو ةببقفلا ماکحالا نم ربذلا كلذ نم هوطبنتسا ام ةمئألا مالك

 « هريغ عم ضراعتلا هرهاظ ام نيب عم اب ءانتعالا عم كلاساا كل: ىف تاغا نود حضاولل ايرحتم كلذ نم



 تكن ىلإ ةراشالاو « هلوؤمب رهاظلاو هنيبمب لمجلاو هديقمب قلطااو هصصخمب ماعلاو همان خوسذلا ىلع صيصتتلاو

 ةمئألا مالك نم ىب لصتا ام بسحب ةيبهذملا تايفالخلا نم بخو ةيبرعلا دئاوف نم ذبنو ةيلوصالا دعاوقلا نم

 باب ىف نآملا رركت ناف باب لك ىف ىلاعت هللا ءاش نإ بولسالا اذه ىعارأو « ةمهملا دصاقملا نم یمیف هل عستاو

 رياغملا عضوملا ىلع ةينأف هانعم وأ هظفل رياغتي نأ الإ هل ةداعإ ريغ نم راركتلا ةکح ىلع تب مدقت باب ريغ هنیعب

 عضول" ىلع اهنم ركذ هل مدقتي مل امل احراش ةبسانلا ىلع لوألا دعب اف ترصتقا رخآ باب ىف ررکست ناف ةصاخ

 راصتقالاب خالطصالا اذه تريغ دعب ىلع الإ مدقلا بابلا ىف رهظ:ال ةلالدلا تناک ناف هيف لوقلا طس مدقت ىذلا

 رذحلا نود راصتخالا ةحلصم ابعيمج ىف ایعارم ةبقاعتلا بیلاسالا قايس ىلع ىناثلا فو « ةبسانملا ىلع لوآلا ىف

 « هنذإب قلا نم هيف فلتخا ال نيد نأو « هنمو همركب هلاك ىلع نوعلاب "لع نب نأ لأسأ هللاو « راثكإلاو

 هتک وأ هأرق وأ هعلاط نم ىلعو "ىلع غبسي نأو « ىرخالا زادلا ىف باوثلا يبن راث آب لاغتشالا ىلع ىل لزحي نأو

 بيحب عیعس هن] « یر ةرفاولا معنلا
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 ناشف
 كلذ ىف هتين نسح نایب و حیحصلا هعماج فيذصت ىلع یراخیلا هللا دبع يال ثعابلا بسلا نایب ىف

 ةيترمالو عماوجلا ىف ةنودم میعبت رابكو هباحصأ رصع ىف نكت مل متلي ىنلا راثآ نأ كايإو هللا ینلع « ملعا

 كلذ ضعب طاتخي نأ ةيشخ لسم حيحص ىف تبث اک كلذ نع اومن دق لاحلا ءادتبا ىف اوناك مهنأ : اههدحأ « نیرمال

 ىف ثدح مث « ةباتكلا نوف رعیال اوناک مرثكأ نالو « مهناهذأ ناليسو مبظفح ةعسل اسیناثو . « مظعلا نآرقلاب

 جراوخلا نم عادتبالا رنک و راصمالا ىف ءابلعلا رشتنا ال رابخالا بيوبتو راثالا نیودت نيمباتلا رصع رخاوآ

 اهریغو (۲ ةبورع ىلأ نب ديعسو 0 حيبص نب عييرلا كلذ عمج نم لوأف « رادقالا یرکنمو ضفاورلاو

 كلام مامإلا فنعف « ماکحالا اونودف ةثلاثلا ةقبطلا لهأ رابك ماق نأ ىلإ ةدح ىلع باب لك نوفئصي اوناكو
 وبأ فنصو « مهدعب نمو نیمباتلا ىواتفو ةباحصلا لاوقأب هج مو زاجحلا لهأ ثيدح نم ىوفلا هيف یخوتو أطوملا
 هللا دبع وبأو , ماشلاب ىعازوالاو رمع نب نمح ر لأ ديعو رعع وبأو ‹ 5م خرج نب زيزعلا دبع نب كلملا دبع دم

 ىف مرصع لهأ نم ريثك مالت مث « ةرصيلاب رانيد نب ةبلس نب دامح ةملس وبأو « ةفوكلاب ىروثلا ديعس نب نايفس

 « نيتئاملا سأر ىلع كلذو « ةصاخ لَ ىنلا ثيدح درفي نأ مهتم ةمثآلا ضعب ىأر نأ ىلإ مطاونم ىلع جسنلا

 یموم نب دما فتضو اد فرا دهس نب ددسم فدصو « ادنسم قوکلا یسبعلا یموم نب هللا ديبع فن

 نم مامإ لقف مرثآ كلذ دعب ةعالا ىتقا مْ ‹ ادنسم رصم ليزن ىعازخلا دامح نب معن فنصو « ادنسم یومالا

 مريغو ةبيش ىلأ نب نامعو هیوهار نب قعاو لبنح نب دمحأ مامالاک , دیناسلا ىلع هثیدح فنصو الإ ظافحلا

 هللا ىضر یراخبلا ىأر ابلف « ةبيش ىبأ نب ركب ىبأك اعم ديناسملا ىلعو باوب لا ىلع فنص نم مهنمو « ءالبنلا نم

 تحن لخديام نيب ةعماج عضولا بسحب اهدجو « اهايع ىلجتساو اهاير قشتناو اهاورو فيناصتلا هذه هنع

 ىذلا حيحصلا ثيدحلا عمل هتمه كرف ,نیعس هثغل لاقي الف « فيعضتلا هلمش اهنم ریثکسلاو نيسحتلاو حيحصتلا

 لظنحلا ميهاربا نب قحا هقفلاو ثيدحلا ىف نينمؤملا ريمأ هذاتسأ نم هعم ام كلذ ىلع همزع یوقو « نيمأ هيف باتريال

 انريخأ ىزملا جاجحلا ىبأ ظفاحلا نع ىؤلؤللا رمع نب دحأ ساسلا وبأ انريخأ ايف كلذو هيوهار نباب فورعملا

 بيذهللا بيذهما ىف ةمجرت هل . ةريزج ىف نفدو ٠١١ ةنس دنسلا رحب ىف ايزاغ فوت خاص دهاجم (۱)
 بيذهتلا بيهم" ىف ةجرت هل 165 ةنس هنافو (؟)



¥= 

 دم ىترخأ ببطخلا ركب وبأ ظفاحلا انريخأ زازقلا روصنم وبأ انربخأ ىدنكلا نملا وبأ انربخأ بوعي نب فسوب
 لوقي ىفنسنلا لقعم نب هاربا تمم لوقي اهب ىراخبلا دمحم نب فلخ تمم معن نب دمت انربخأ بوقعي نب دمأ نا
 ةنس حیحصا ًارصتخم اباتک معج ول : لاقف هبوهار نب قدا دنع انك : یراخبلا ليعام"] نب دمت هللا دبع وبأ لاق د
 نب دمع نع تباثلا دانسإلاب انيورو « حيحصلا عماجلا عج ىف تذخأف ىلق ىف كلذ عقوف لاق ۰ مس هللا لوسر

 هنع اهب بذآ ة ةيحورم یدس و هيدي نيب فةأو ىننأكد للي ی ىثلا تدأر لوي ىراخيلا تععس : لاق سراف نب ناماس

 ظفاحلا لاقو « حیحصاا عماجلا جارخ] ىلع یناح ىذلا وبف بكل ةف يذت تأ ىل لاقف نب ربع لا ضعي تأسف

 : ىراخبلا لاق ١ لوقب یرب رفلا فسوب نب دمحم تعم لوقي ىنيسدشكملا یکم نب دم م ذا ايأ تعم ىورهلا رذ وبأ

 لاق هنأ هنع ىور » یتاسفلا ىلع وبأ لاقو « نيتعكر تيلصو كلذ لبق تلستغا الإ 0 حيحصلا باتك ىف تبتكام

 امو « احيم الإ باتکسلا اذه ىف جرخأ مل لاق هنع لیعاعالا یورو « ثيدح فلأ ةئاتس نم حيحصلا تجارخ

 نم ةعاج ثيدح دحاولا بابلا ىف عم هدنع حيحص لك جرخأ ول هنال : ىليعاعإلا لاق « ثك أ حیحصاا نم تكرت

 نسحلا تعمس ىدع نب دمحأ وبأ لاقو « ادج اريبك اياتك ريصيف تح اذإ مبنم دحاو لك قيرط ركذلو « ةباحصلا

 الإ عماجلا ىباتك ىف تلخدأ ام » لوقي ىراخبلا تعم لوقي ینسنلا لقعم نب مهاربا تعمس لوقي رازبلا نيسحلا نبا

 : لوقي قارولا ىراخبلا متاح ىبأ نب دمحم تعم اضيأ ىربرفلا لاقو « لوطي ال ىتح حيحصلا نم تكرتو حصام

 عضو همدق رب ىنلا عفر اماكف ىثمي ب ىنلاو علي ىنلا فلخ ىشمب مانملا ف ىراخبلا ليعامسا نب دم تيأر
 نم ناكو ليضف نب محن تعمس لوقی ىربرفلا تعم ىدع نب دمحأ وبأ ظفاحلا لاقو  عضوما كلذ ىف همدق ىراخبلا

 بانك ىراخبلا فلأ امل ىليقعلا ورمع نب دوم رفعج وبأ لاقو « أضيأ هآر هنأ مانملا اذه وعن ركذف « لوقي مهفلا لهأ

 ىقالإ ةحصلاب هل اودبشو هونسحتساف مریغو ىنيدملا نب لعو نيعم نب یو ليت نب دحأ ىلع هضرع حيحصأا

 ةححصص یهو ىراخبلا لوق اف لوةلاو ىليقعلا لاق « ثيداحأ ةعبرأ



 ٠ ھ ۰

 0 ر ناب

 هيف هازغم نع فشكلاو هعوضوم نایب. ىف

 هنيمست نم دافتسم وهو « هعوضوم لصأ اذه « ًاحيحس اثيدح الإ هيف دروبال هنأو ةحصلا هيف مزتلا هنأ ررقت

 احيرص هنع ةمتآلا ةياو ر نم هنع هانلقن امو « « همايأو هننسو كلي هللا لوسر ثيدح نم دنسملا حيحصلا عماجلا د هايإ

 باوبأ ىف ابقرف ةريثك ىناعم نوتملا نم همبفب جرختساف ةيكحلا تكنلاو ةيبقفلا دئاوفلا نم هيلخي ال نأ ىأر مث

 اهريسفت ىلإ ةراشإلا ىف كلسو ةعيدبلا تالالدلا اهنم عزتناف ماكحالا تايآب هيف ىنتعاو « اهسانت بسح باتكلا

 هدام لب ءطقف ثدداحالا ىلع راصتقالا ىراخيلا دوصقم سيل : هب هللا عفن نيدلا یح خیشلا لاق « ةعيسولا لبسلا

 هيف رصتقاو ثيدحلا دانسإ نع باوب لا نم اریثک ىلخأ ینعلا اذهو « اهدارأ باوبأل لالدتسالاو اهنم طابنتسالا

 اذه لعفي امتإو اقلعم هدروب دقو « دانسإ ريغب نآملا رکذب دقو « كلذ وحن وأ « « كَ ىنلا نع نالف هيف » هلوق ىلع

 « ابيرق مدقت ابرو مدقت اع نوكي دقو « امولعم هنوكل ثيدحلا ىلا راشأو احل مجرت ىتلا ةلئسملل جاجتحالا دارأ هنآل

 هللا باتک نم ةيآ هيف ام ابضعب فو « دحاو ثيدح هيفام ابضعب ىفو « ةريثكلا ثيداحألا هباوبأ نم ريثك ىف عقيو

 هطرشب ثيدح هدنع تبي مل هنأ نيبي نأ هضرغو ًآدمع كلذ عنص هنأ مبضعب ی عدا دقو « ةتبلا هيف ءىش ال ابضم و

 ۸ ثيدح ىلإ ثيدح هيف ركذي مل باب مض باتکسلا خس نم ضعب نم عقو ةمث نمو « هيلع مجرت ىذلا ىنعملا ىف

 ةمدقم ىف ىلاملا یجابلا ديلولا وبأ مامالا كلذ ىف ببسلا حضوأ دقو هيف رظانلا ىلع همبف لكشأف « باب هيف ركذي

 وبأ ظفاحلا انثدح لاق « ىورملا دمحأ نب محرلا دبع رذ وبأ ظفاحلا ىنريخأ لاقف  یراخبلا لاجر ءاسآ ىف هباتك

 ىربرفلا فسوب نب دم هبحاص دنع ناك ىذلا هلصأ نم یراخبلا باتك تخستنا لاق « « ىلمتسملا دحآ نب ميهاربا قحا

 ضع ائفضأف اهل مجرتي مل ثيداحأ اهنمو اثیش اهدعب تبطي مل مجارت انم ةضربم ءايشأو متت مل ءايشأ هيف تيأرف

 دمت ىبأ ةياورو ىلمتسملا قاعسا ىبأ ةياور نأ لوقلا اذه ةح ىلع لديامو : ىجابلا ديلولا وبأ لاق  ضس ىلإ كلذ

 نم اوخشنا مهنأ عم ريخأتااو ميدقتلاب ةفاتخم ىزورملا ديز ىبأ ةياورو ىنيمشكلا ميلا يأ ةياورو ىسخرسلا

 هفاضأف ام عضوم نم هنأ ةفاضم ةعقر وأ ةرط ىف ناك اهف ن و رت را یک از او ا

 انه اذه تدروأ امن إو : ىجابلا لاق « ثيداحأ اهنيب سيل ةلصتم كلذ نم رنک أو نيتجر دمت كنأ كلذ نيبيو « هيلا

 الام ليوأتلا فسعت نم كلذ نم مبفلكتو اهیلب ىذلا ثيدحلاو ةجرتلا نيب ممعج ىنعم بلط نم اندلب لهأ هب ىنع ال

 عضاوم یهو « ثيدحلاو ةمجرتلا نيب عملا هجو رسعتی ثيح اهلا عزفي ةنسح ةدعاق هذهو : تلق . ىهتنا غوسي

 باوبالا مجارت نم هدروب ايف كلذ عم یراخبلا نأ یل ربظ م « ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ یتأیس اک ربظتس ادج ةليلق

 ابلعج يتلا ةغيصلاب هبف هدروأ هطرش قفاوو ینخ هجو ىلع ولو بابلا كلذ بسانب اثیدح دجو نإ راوطأ يلع



 اه س

 قفاوبال اثيدح الإ هيف دب ناو هدنع ابطرش نعنعااو ١ كلذ ماقم ما امو ءانثدح» یهو هب اتک عوضول ةحلطصم

 ا قیلاعتلا دروأ ةمث نمو « هطرش نم وهام اب قوسي ىلا ةغيصال ارباذم بابلا ىف هبتک ةجحلل هتيحالص عم هطرش
 همدقيو هب سن أتسي ام ناكو « هريغ طرش ىلع الو هط ريش ىلع ال يمص اثیدح هيف دج مل نإ و قيلعتلا مح لصف ىف یاس
 هل دبشت هللا بانك نم ةيآ امإ كلذ ىف دروأ مث « باب , ةمجرت هانعم وأ ثيدحلا كلذ ظفل لمعتسا سايقلا ىلع موق

 كلذ ليصافت ینأیسو ماسقأ ةثالث ىلع هيف ىلا تیداحالاف اذه ىلعو « ربا كلذ هيلع لد ام مودع ديؤي اثیدح وأ
 ىلاعت هللا ءاش نإ احورشم

 وبأ ظفاحلا لاق . ىوبنلا ثيدحلا ىف ةفنصملا بتكلا حصأ هنوك ريرقتو هيف هطرش قيقحت ىف نآلا عرشنلو
 نب نسحلا ىبأ نع هريخأ ىوقلا دبع نب مهاربا نب سنوي نأ داح نب جرفلا ىبأ ةقثلا ىلع تأرق ايف رهاط نب لضفلا
 ىباحصلا ىلإ هتلقن ةقث لغ قفتملا ثيدحلا جرخي تأ ىراخبلا طرش » هنع دحأ نب كرابملا رمعملا ىبأ نع ريقملا
 نايوار ىباحصلل ناك نإو  عوطقم ريغ الصتم هدانسإ نوكيو تابثالا تاقثلا نيب فالتخا ريغ نم رووشملا
 طرش نأ هللا دبع وبأ کاملا هاعدا امو : لاق . یک هبلإ قيرطلا حصو دحاو وار الإ نكي مل ناو نسخ ادعاصف
 ضقتنف همالك رخآ ىلإ ناتقث نايوار روبشملا یمباتلل نوكي مث ادعاصف نايوار ىباحصلل نوكي نأ لسمو ىراخبلا
 ناك ناو احلا هركذ ىذلا طرشلاو « ىهتنا دحاو وار الإ مهل سيل ةباحصلا نم ةعامج ثيداحأ اجرخآ امهنأب هيلع
 نم لصأ ثيدح باتكلا ىف سيلف مهدعب نم قح ىف ريتعم هناف « مل جرخأ نيذلا ةباحصلا ضعب قح ىف اضقتنم
 نم لوق « کاج لا هلاق ىذلا اذه : هللا هحر ىزاحلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو ء طق دحاو وار الإ هل سيل نم ةياور
 لاق مث « هاوعد ةضقان باتکسلا نم ةلمج دجول هئارقتسا قح باتكلا أرقتسا ولو « حيحصلا ايابخ ىف صوغلا نعم مل
 « طلتخم الو سلدم ريغ اقداص السم هيوار نوكي نأو « الصتم هدائس] نوكي نأ حيحصلا طرش نإ : هلصاح ام
 نأ حيحصلا جرخي نم بهذمو : لاق « داقتعالا ملم مولا ليلق نهذلا ملس اظفحتم اطباض ةلادعلا تافصب افصتم
 باب اذهو : لاق «لوخدم هئيدح موضعب و تباث حيحص هثيدح مهضعبف « لودعلا هخياشم ىف لدعلا ىوارلا لاح ربّدعل

 لاثمي كلذ حضونلف « مبكرادم بتارمو لصالا ىوار نع ةاورلا تاقبط ةفرعم هحاضيإ قيرطو ضوم هيف

 ةقبطلا ىف ناك نف « الت تا ىلع ةيزم اهنم ةقبط لكلو تاقبط سمخ ىلع الثم ىرهزلا باحصأ نأ ملعت نأ : وهو
 نيب تعج لوالا نأ الإ تبثتلا ىف والا تك راش ةيناثلا ةقبطلاو « یراخبلا دصقم وهو ةحصلا ىف ةياغلا وبف ىلوآلا
 : مل ةيفاثلا ةقبطلاو « رضحلا ىف همزاليو رفسلا ىف هلمازي نم مييف ناك ىتح ىرهزلل ةمزالملا لوط نيبو ناقتإلاو ظفحلا
 ىلوألا ةقبطلا لثم مث « لسم طرش مو ىلوآلا نود ناقنإلا ىف اوناكف هثيدح سرامت ملف ةريسي ةدمالإ ىرهزلا مزالت

 یعازوالاب ةيناثلاو , ةزح بأ نب بيعشو ةنيبع نب نايفسو سنآ نب كلامو نييليآلا دلا نب ليقعو ديزي نإ سن ويب
 نایفسو ناقرب نب رفعج وحن : ةثلاثلا ةقبطلاو « لاق « بئذ ىنأ نباو رفاسم نب داخ نب نمحرلا دبعو دعس نب ثيللاو
 «حابصلا نب ىنثملاو فدصلا ىحب نب ةيواعمو خاص نب ةعمز وحن : ةعبارلاو , ىلكلا ىحي نب قماو نيسح نبا
 مهف والا ةقبطلا امأف « بولصملا ديعس نب دمعو ىلبالا هللا دبع نب مكملاو بيبح نب سودقلا دبع وحن : ةسماخلاو
 ' ثيداحأ جرخيف ملسم امأو « باعيتسا ريغ نم هدمتعیام ةيناثلا ةقبطلا لهأ ثيدح نم جرخم دقو « ىراخبلا طرش



 — ۰ وح

 امأو « ةيناثلا ف ىراخبلا همتصإ ىذلا وحتلا ىلع ةثلاثلا ةقبطلا لهأ ثيداحأ جرح « باعيتسالا لیبس ىلع نيتقبطلا

 جرخأ اعرو ءاقيلعت ةيناثلا ةقبطلا تبدح ىراخبلا جرخي ام رثكأو : تاق . امهيلع ناجرعي الف ةسماخلاو ةعبارلا

 بامصأ اذه ىلع ساقيف نيرثكملا قح ىف وه هانركذ ىذلا لاثاا اذهو < اضيأ اقيلعت ةثلاثلا ةقبطلا ثيدح نم ريسيلا

 ةقثلا ىلع مهيداحأ حيرخت ىف ناخیشاا دمتعا امنإف نيراكملا ريغ امأف « مهديغو ةداتق باحصأو شعالا باحصأو عفان

 مل نم مینو « ىراصنآلا ديعس نب ىحيك هب درفتام اجرخأف هيلع داتعالا یوق نم مهنم نكل « أطخلا هلقو ةلادعلاو

 مولع ىف هباتك ىف حالصلا نب ورم وبأ مامإلا لاقو « کالا وهو هريغ هيف هکراشام هل اجرخأف هيلع داتعالا وقب

 ىف فنص نم لوأ : لاق اعام هنع یعفاشلا فسوي نب دمع نع ىزوجلا نب نسحلا وبأهب انريسخأ اف ثيدحلا

 نع ذخأ هنأ عم لسمو « یریشقلا جاجحلا نب لسم نيسحلا وبأ هالتو ليعامسإ نب دح هللا دبع وبأ ىراخبلا حيحصلا

 امأو « زيزعلا هللا باتك دعب بتكلا حصأ اهاباتكو هخويش نم ريثك ىف یراخبلا كراشي هناف هنم دافتساو ىراخبلا

 لاق « كلام باتك نم اباوص رثكأ معلا ىف اباتك ضرالا ىف لع ام » : لاق هنأ هنع هللا ىضر ىمفاشاا نع هانيور ام

 مث لسمو ىراخبلا یاتک دوجو لبق كلذ لاق امنإف « أطوملا نم حصآ » ظفاب ىنعي ظفللا اذه ريغب هاور نم مهنمو

 ذاتسأ ىروباسينلا ظفاحلا ىلع ىبأ نع هانيور ام امأو « دئاوف اههرثكأو احيحص نيباتكلا حصأ ىراخبلا باتك نإ

 نم لوقو اذبف « جاجحلا نب لسم بانك نم حصأ باتك ءاسلا مبدأ بحتام , لات هنأ نم ظفاحلا هللا دبع ىبأ اا

 ريغ هجزامي مل هنأب حجرتی لسم باتك نأ هب دارملا ناك نإ یراخبلا بانك ىلع لسم باتك برفلا خویش نم لضف

 مجارت ىف یراخبلا باتكح ىف ام لثمب جوزم ريغ ادورسم حيحصلا ثيدحلا الإ هتبطخ دعب هيف سيل هناف حیحصاا

 باتك نأ هنم مر سیلو « هب ساب ال اذبف حيحصلا ىف طورشملا فصولا ىلع اهدنسي مل ىتلا ءابشالا نم هباوبأ

 اذبف احیح حصأ لسم باتك نأ هب دارملا ناك نا و « ىراخبلا باتك ىلع حيحصلا سفن ىلإ عجري امف حجرأ لس

 قالطإ ةمثألا ضعب لکشتسا دقف نايبو ةلدأ ىلإ جات ءايشأ هيفو . همالك ىهتنا « لعأ هللاو هلوقي نم ىلع دودرم

 نوكو « تبثتلاو ىرحتلا ىف ةغلابملاو ةحصلا طارتشا ىف امك ا رشا عم كلام باتك ىلع ىراخبلا باتك ةيععأ

 كلاف ةحصلا طارتشا لصأ ىلع لوم كاذ نأ كلذ نع باومم او« ةحصلا ةيلضفأ هنم مزاي ال اثیدح رثكأ ىراخبلا

 ىراخبلاو « هب انك عوضوم لصأ ىف تاغالبلاو تاعطقنملاو ليسارملا جرخي كلذاف احدأق دانسإلا ىف عاطقنالا ىريال

 نأ كش الو « مجارتلاو تاقيلعتلاك هباتك عوضوم لصأ ريغ ىف الإ هليبس اذه ام جرخم الف ةلء عاطقنالا نأ یر

 نابف ظفحلاو ةلادعلا ىف امهتاور نم لك كرتشا اذإ هنم ىوقأ لصتلاف هب جتحي ام ليبق نم موق دنع ناك نإو عطقنملا

 ةدوجوملا عماوجلا ىلا ةبسنلاب ةجصلا ةيلضفأ أطوملا ىلع قلطأ امنِإ ىمفاشلا نأ معو « ىراخبلا باتك فوفش كاذب

 ىضتقاو « هيف عازل ال لسم لیضفت وهو « كلذ ريغو ةبلس نب دا فتصمو ىروثلا نايفس عماجك : هنمز ىف

 ىلع ىلأ نع هاكح امال لسم باتك ىلع ةجصلا ىف ىراخبلا ةيلضفأب لوقلا ىلع نوقفتم ءالعلا نأ حالصلا نبا مالك

 ضرعت ريغ نم ىراخبلا باتك نم لضفأ لسم باتک نأ ةبراغملا خويش ضعب نعو « مدقتملا هلوق نم ىروباسينلا

 هذه ىف ام : لاق هنأ ىروباسينلا ىلع ىبأ خيش وهو ىئاسنلا نحرلا دبع ىبأ نع حيحصلا دانسالاب انيور لوقنف ةحصاا

 نم میفلا ىلا ردابتملا وه اک دیناسالا ةدوجال] ةدوجلاب ىنعيال « ىئاسفلاو ليعامسا نب دم باتك نم دوجأ اہک بتكلا



 لاجرلا دقن ىف هتبثتو هيقوتو هيرحت ةدش عم فصولا ىف ةباغ یئاسنلا لثم نم اذه لثمو « ثيدحلا لهأ حالطصا

 ىنطقرادلا همدقو جاجحلا نب لسم ىلع كلذ ةفرعم ىف قاذا نم موق همدق ىتح هرصع لهأ ىلع كلذ ىف همدقتو

 دعب امأ : هل لخدملا ىف ىليعامسالا لاقو < حيحصلا بحاص ةميزخ نب ركب ىبأ ةمئالا مامإ ىلع هريغو كلذ ىف هريغو

 « ةحيحصلا نتسلا نم يكل یمس ا اعماج هتيأرف یراخبلا هللا دبع وبأ هفلأ ىذلا عماجلا باتك ىف ترظن ىنإف

 تاياورلاب لعلاو هتاقنو ثيدحلا ةفرعم ىلا عج نم الإ اهلل لكي ال ىتلا ةطينآسملا ةئسحلا ىنامملا نم لمج ىلع الادو

 عزف كلذ ىلع هنامز رمق ىذلا لجرلا هللا همحري ناكو « ايف ارحبتو اهل اهم انكمتو ةغملاو هقفلاب الع اللعو

 ىف هوحن احن دقو م لاق < هب عفتو هللا هعفنف نيخلا دصقلاو ةينلا نسح كاذ ىلا عمجو « قبسلا زا ةياغلا خابو

 رصع ىف ناكو ىناتسجسلا دواد وبأ منمو « نئسلا ىلع رصتقا هنكل ىناولحلا ىلع نب نسحلا مهنم ةعامج فيذصتلا

 هريغ بابلا ىف دحي مل اذا فعض دنساا ىف ناك نإو ءىثلا ىف ىور ام ركذ اننس هایم امف كاسف ىراخبلا هللا دبع ىبأ

 ةقياضم هسفن قاضي مل هنأ الا هبنک نع وأ هنع ذخأي ناكو همارم مارف رصعلا ىف هب راقب ناک و جاجحلا نب لسم مهمو

 مل مهم ادحأ نأ ريغ ء يالا دصق و منع ةياورلا هللا ديع وبأ ضرعتي مل ةريثك ةعاج نع یورو « هللا دبع ىبأ

 باو الا مجارتو كردحلا هقف فئاطل جارختساو یناعلا طابنتسا ىلا بیست الو هللا دبع يآ غلبم ددشتلا نم غلبي

 یروباسینلا دحأ وبأ احلا لاقو . ءاشي نم هب صتخ لضفلا هلو « هببست هيف ىورملا ثيدحلاب ةلصو هلام ىلع ةلادلا

 داشرإلا ىف ظفاحلا لیلا ىلعي وب هاکح ايف لاجرلا ةفرعم ىف هيلع مدقمو « ىروباسينلا ىلع بأ ىرصع وهو

 لک و سانلل نيبو « ثيداحألا نم  ماكحالا لوصأ ىنعي - لوصالا فلأ هناف ليعامسا نب دمت هللا محر و هصخلم ام
 امل یراخبلا الول , ناحيحصاا هدنع ركذ ال ىنطقرادلا لاقو « جاجحلا نب مسك « هباتك نم هذخأ امئاف هدعب لمع نم

 دازو اجرختسم هيلع لمعف یراخبلا باتک ذخأ امنإ لسم عنص ءىش ىأو و ىرخأ ةرم لاقو « ءاج الو لسم بهذ

 حي حرش ىف مہفملا هباتك لوأ ىف يطرقلا سابعلا وب أ هب مزج ىنطقرادلا نع هانیکح ىذلا اذهو « تادايز هيف

 نأو « لسم نم نفلا اذهب مع ناك هنأ ىلع مهقافتا هنم كيو « ريثك هليضفت ىف ةمئآلا مالك لقن ىف مالكلاو « لسم

 نب دن هخيش هلجأ نم رجه تح هرصع ىف كلذ ةفرعمب درفتلاو هيف ةمامإلاو كلذ ىف مدقتلاب هل دبشي ناک ابلسم

 نم امأو ةلخا ثيح نم اذبف ؛ ىراخبلا ةجرت ىف ىلاعت هللا ءاش نإ ةطوسبم اهركذنس ةروپشم ةصق ىف ىلهذلا ىح

 ربظي لمأتلا دنعو « للعلا مدعو لاجرلا ناقتإو لاصتالا ىلع حيحصلا ثيدحلا رادم نأ انررق دقف لیصفتلا ثيح

 ۱ هجوأ نم كلذ نایب و « الاصتا دشأو الاجر نقتأ یراخبلا باتک نأ

 فعضلاب هيف ملكتملا د الجر نوثالثو عضب و ةئاعب رأ لسم نود مهل جارخإلاب ىراخبلا درفنا نيذلا نأ : اهدحأ

 فعضلاب ها 5 الجر نورشعو ةئاعس یراخبلا نود مف جار خالاب سم درفنا نيذلاو « الجر نوناع مم

 نكي مل ناو هيف ماکت ن نع خرختلا نم ىلوأ الصأ هيف مکتب مل نع جيرختلا نأ كش الو ءالجر نوتسو ةئام مهم

 احداق مالكلا كلذ

 ةريبك ةخسن 59 سیلو مهثيداحأ جرخت نم یکی مل هيف ماكنت نم ىراخبلا مب درفنا نيذلا نأ : اهيناث

 ىبأك : خسنلا كلت رثكأ جرخأ هتاف لسم فالخ سابع نبا نع ةمركحع ةمجرت الإ اه رثك أ وأ ابلك .ابجرخأ

 كلذ ريغو تاث نع ةلس نب دامحو ‹ هيأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلاو « هيأ نع ليبسو « رباج نع ريبزلا



 تا

 مهاوحأ فرعو میسلاجو مقل نيذلا هخویش نم مرکآ هيف ملكت نم ىراخبلا مهب درفنا نیذلا نأ : اهثلاث

 نم هيف ملكت نم هثیدح حب رختب درفت نم ربك أ ناف لسم فالخب « اموهوم نم اهديج زيمو مهيداخأ ىلع علطاو

 مهم مدقت نم هخويش ثددح فرعأ ثدحلا نأ كش الو « مهدعب نمو نی اتلا نم هرصع نع مدقت

 نم كاذ مدقت اک الوصأ امجرخي لسمو « ءاقتنا ةيناثلا ةقبطلا لهأ ثيداحأ نم جرخ ىراخبلا نأ : امار

 ةاورلا ناقتاب قلعتت ةمير الا هجوالا هذبف ء ىزاحلا ركب ىبأ ظفاحلا ريرقت

 هحیح ةمدقم ىف هب حرصام ىلع هبهذم ناك ابلسم نأ كلذو « سماخلا هجولا » وهو « لاصتالاب قلعشام قبو

 تبني, مل ناو « هلع نعنع نمو نعنعلا رصاعت اذإ لاصتالا مكح هل نعنعلا دانسإلا نأ هفلاخ نم ىلع درلا ىف غلابو

 دقو « ةرم ولو امهعاتجا تبثي ىتح لاصتالا ىلع كلذ لمحيال ىراخبلاو « اسلدم نعنعلا ناك نإ الإ امبعاتجا

 هل قلعتال ىذلا ثيدحلا جرخ امر هنأ ىتح هتم رثكأو هحیحص ىف ةيلع ىرجو هخيرات ىف بهذملا اذه ىراخبلا ربظأ

 ىف احضاو كلذ ىرتسو « انعنعم ائيش كلذ لبق هل جرخأ دق هنوكل هخبش نم وار عامس نيل الإ ةلمج بابلاب

 نأ یتخ الف لاصتالاب كلا نم لسم هركذام انياس نو ان هباتك هب حجرت ام اذهو « ىلاعت هللا ءاش نإ هنكامأ

 لعأ هللاو لاصتالا ىف حضوأ یراخبلا طرش

 . ةرشعو ثيدح یتام تغلب امہلع تدقتنا ىلا تیداحالا ناف « سداسلا هجولا , وهو ةلعلا مدعب قلعتيام امأو

 « لس صتخي كلذ قابو نينامث نم لقأب ام ىراخبلا صتخا « درفم لصف ىف الصفم كلذ ركذ قأيس اک ثيداحأ

 هحيرصت ىلع طق فقن لف ىروباسينلا ىلع ىنأ لوق امأو : لعآ هتلاو رثك ام حجرأ هيف داقتنالا لقام نأ كش الو

 و ثيدحلا مولع ىف هرصتخ ىف نیدلا يع خيششلا قالطإ هيضتقيام فالخب ىراخبلا باتك نم حصأ سم باتك ناب

 « دئاوف ايهرثكأو احیح اما ىراخبلا حيمص نأ ىلع روهجلا قفتا : لوق ثدح « اضيأ یراخبلا حرش ةمدقم

نع ةيححالا ىنن ىلع ىبأ مالک ىضتقمو « ىهتنا حصأ ملسم حیح : برغلا ءابلع ضعبو یروباسینلا ىلع وبآ لاقو
 

 « للعأ هللاو ةاواسملا ديري نأ لمتحيو كلذ ديرب نأ لمتحي هقالطإ نال الف هل اهتامثا امآ « هيلع اسم باتك ريغ

 ةبولطملا طئارشلا نم هددصب نحنام ىلا عجريام ريغ ىنعمل ملسم حيت مدق امنا هنأ ىلع یبآ مالك نم ىل ربظب ىذلاو

 ىف زرحتي ناكف « هخياشم یم ريثك ةايح ىف هلوصأ روض هدلب ىف هباتك فنص ابلسم نال كلذ لب ةحصاا ىف

 كلذ نم مزلو « اهيلع بوبيل ماكحالا طابنتسا نم ىراخبلا هل یدصت ال ىدصتي الو قاسلا ىف ىرحتيو ظافلالا

 ملف تافوقوملا نود ثیداحالا ىلع رصتقاو دحاو ناكم ىف ابلك قرطلا لسم عمج لب « هباوبأ ىف ثيدحلل هعيطقت

 ضعب تيأر ىنأ عم لاق ام ىلع وبآ لاق اذبلف « ادوصقمال اعبت رودنلا لیبس ىلع عضاولا ضعب ىف الإ اهلع جرم

 حرص ول ىلع وبأو « هتركذام برقالاو دعب كلذ ىف ىدنعو « ىراخبلا حد ىأر ام ىلع وبأ نوكي نأ زوج انتمنأ

 دحأ نع ظفح الف ةبراغملا خويش ضعب امأو , قفوملا هاو الصفمو المج هانمدق اب اجوجحم ناكل هيلا بسن ام

 عاملإلا ف ضايع لضفلا وبأ ىضاقلا هاکح اف كلذو « ةيلضفالا ممضعب قلطأ لب ةيحصالاب ةيلضفالا دييقت منم

 حي لضفي ىخويش ضعب ناك لاق « نون اهدعب ةدحوملا ءابلا ناكسإ مث ةلمهملا ءاطلا مضب یبطلا ناورم ىبأ نع

 دمحم ىبأ ةسربف ىف تأرقف ةيراغملا ضعي نع ليضفتلا اذه ريسفت تدجو دقو « يهتنا ىراخبلا حيحص ىلع لسم



 هتبطخ دعب هيف سيل هنال یراخبلا بانک ىلع سم باتك لضفي مزح نب دم وبأ ناك : لاق ىيجتلا مساقلا نب مساقلا
 نأ زو<و ضايع یضاقلا هممآ ىذلا ىنبطلا ناورم ىبأ خيش وه اذه مزح نبا نأ ىدنعو . ها درسلا ثيدحلا الإ

 ىف ركذ امل یطقرادلا نارقأ نم وهو ىطرقلا مساق نب ٍلسم لوق كلذ نمو « دحاو امبليضفت لو هريغ نوكي

 نم اريثك تدأر دقو « بیترتاا ةدوجو عضولا نسح ىلع لوم اذپف هلثم دحأ حضي مل : لاق لسم حص هرات

 لقن ىف لسم باتك ىلع نودمتعي هعمجو هماكحأ ىف قلا ديعك « ديناسالا فذحب ماكحالا ىف فنص نع ةيراغملا

 عجرت ال ليضفتلا نم یرخآ ةبج هذبف ۰ اه یراخبلا عيطقتو ةمات لسم دنع اهدوجول ىراخبلا نود ابقایسو نوتملا

 ريغ ليضفتلا هوجو نم ىرخأ ةبحي ليضفتلا اذه لباقیلف كاذ ررقت اذإو . لعأ هللاو حيحصلا سفنب قلعتیام ىلإ

 ىل لاق : لاق « یراخبلل هراصتخا ىف ةرمج ىبأ نب دم وبأ ةودقلا مامإلا هركذام یهو حيحصلا سفن ىلا عجريام

 بكر الو تجرف الإ ةدش ىف ءىرقام ىراخبلا حيمص نأ لضفلاب مه رقملا ةداسلا نم یا نمع نيفراعلا نم هتيقل نم

 ةبج ولا ىمظعلا ةبجلا كلذكو « ىلاعت هللا هحر هئراقل اعد دقو ةوعدلا باجم ناكو : لاق « قرغف بكرم ىف هب

 ةا هذه تغ امو راسب لاو لوفتلا تشهذاو راکفالا ترج قا مجارتلا نم هباوبآ هن ام یهو هميدقتل

 : لاق مامه نب سودقلا دبع نع ىدع نب دمحأ وبأ هارر ام وهو ۰ ابمظع بجرآ مظع ببسل ةوطخلا هذ تزافو

 یلص ناكو هربنمو مقلي ىنلا ربق نيب - ابضيب ىنعي  هعماج مجارت ىراخبلا لوح » نولوقي خیاشم ةدع تدرش

 « نيتمكر ةجرت لكل

 ىلع رغ باش ضارتعا هيلع ضرتعاف رظنلا نعم ل نم ضعب ىلع ىنخام نیبنو « اهيلع مالكلا ىف نآلا عرشنلو
 مالكلا عقو ءىش لوأو « لبالا دعساي دروت اذكه ام » لمتشم دعسو دعس داري] اهدووأو لكم وأ برحب خيش
 « موللا ماس هوحن ءالوه نم ريثك درف « هباطخ هب حتفتساو هباتك هب أدب ثيدح لوأ ةداملا هذه نم هيف هعم

 ةرهاظ یهو هيف مجارتلا عاونأ نايب ىلع لمتشي اطباض ركذنلو . موقلا قيرط ملستلا نم مزل ضعبو ضعب رصتناو
 اهتدئاف امن و انمضم ىف دروي ال ةقياطملاب ةلاد ةمجرَتلا نوكت نأ یهو انه انضرغ نم اهركذ سيلف ةرهاظلا امأ « ةبفخو

 « تيكو تيك هيف ىذلا بابلا اذه لوس هنأك ةدئافلا كلت رادقل رابتعا ريغ نم بابلا كلذ ىف درو ا« مالعالا
 ىف اذهو « هانم وأ هضعب وأ هل مجرتملا ظفلب ةمجرتلا نوکت دقو « الثم ىنالفلا محلا ىلع ليلدلا ركذ باب وأ

 ركذي ام نيلاتحالا دحأ نيعيف دحاو ىنعم نم رثكأل لاهتحا ةمجرتلا ظفل ىف نوكي ام كلذ نم ىتأي دق بلاغلا

 « ةمجرتلا ىف نييعتلاو ثيدحلا ىف لاتحالا نوكي نأب كلذ نم سكعلاب وهام هيف دجوب دقو « ثيدحلا نم اهتمت
 اذهب وأ ءصوصخلا ماعلا ثيدحلا اذهب دارملا الثم « هيقفلا لوق بانم ةبئان ثيدحلا كلذ ليوأتل نايب انه ةجرتلاو

 لدي امم معأ وهام هب دارلا صاخلا كلذ نأ وأ « ةعماجلا ةلعلا دوجول سايقلاب اراعشإ مومعلا صاخلا ثيدحلا

 حرش ىف اذكو « ماعلاو صاخلا ىف انركذام ريظن ديقملاو قاطملا ف ىتأيو  یندالا وأ لعالا قيرطب هرهاظ هيلع

 اذه مجارت نم لكشي ام مظعم وه عضوملا اذهو « لمجلا ليصفتو « رهاظلا ليوأتو « ضماغلا ریسفت و « لکشلا

 دحي مل اذإ كلذ ىراخبلا لعفیام رثكأو « همجارت ىف ىراخبلا هقف ءالضفلا نم عمج لوق نم ربتشا اذطو « باتكلا

 ذه ضرغل كلذ لعفي دقو « هنم هقفلا طينتسيو هب مجرت ىذلا دصقملا ىف ىنعملا رهاظ بابلا ىف هطرش ىلع اثيدح
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 ثيدحلا رک ذی ثيح . ريخآلا اذه ىأ كلذ لعفیام اريثكو . هئيبخ جارختساو هرمضم رابظإ ىف ناهذالا
 مجرتيام اریثکو « هيل] ةراشالاو زمرلاب «یوی و هيلع ليحي هنأكف « ارخأتم وأ امدقتم رخآ عضوم ىف كلذل رسفملا

 دحأب مزجلا هل هجتيال ثيح كلذو « كلذ وضو  اذك لاق نم وأ اذك نوكي له باب » هلوقک مابفتسالا ظفلب

 وأ هتابثإ نم دعب رسفتيام هدارمو کما ىلع مجتیف « تبثي مل وأ کلا كلذ تبث له نايب هضرغو نيلامتحالا

 وأ الاتحا كانه نأ ىلع ةبنيو الا رظنلا قبي نأ هضرغو « رهظأ نيلمتحلا دحأ ناك اعرو ای لمتحم هنأ وأ هيفن

 مجري ام اریثکو « هب لالدتسالا یفافلتخم كردملا نوكي وأ « الامجإ هيف نأ دقتعي ثيح فقوتلا بجوب اضراعت
 ىلا هب راشأ هناف « انیلصام لجرلا لوق باب ه هلوقك « ىدجأ لمأتملا هققح اذإ هنكل ىودجلا ليلق هرهاظ رمأب
 اذه قالطا هرك نم ىلع درلا ىلا كلذب راشأو « ةالصلا انتتاف لجرلا لوق باب د هلوق هنمو « كلذ هرك نم ىلع درلا

 ةرضح مامإلا كايتسا باب » هلوقک ىأرلا ءىداب ىف ربظيال عئاقولا ضعبب صتخم رمأب مجریام اریثکو « ظفللا

 « ةءورملل ةاعارم ىلوأ هءافخإ نأ موتي سانلا ضعب لغلف ةنبلا لاعفأ نم هنأ نظي دق كابتسالا ناك ال هناف « هتيعر

 ىلع هبن « رخآلا بابلا نم ال بیطتلا باب نم هنأ ىلع لد سانلا ةرضحب كاتسا هلل ىنلا نأ ثيدحلا ىف عقو ايلف

 ىذلا ثيدحلا ظفلب ىتأي وأ « هطرش ىلع حصي مل ثيدح ىنعم ىلا "یوب ظفلب مجرتيام اريثكو ديعلا قيقد نبا كلذ
 كلذ نم « یخ سأب ةراتو رهاظ ساب ةرات هانعم ىدؤيام بابلا ىف درويو « ةمجرتلا ىف احرص هطرش ىلع حصي مل

 « ىراخبلا طرش ىلع سيلو هنع هللا ىضر لع نع ىوري ثيدح ظفل اذهو « شيرق نم ءارمالا باب , هلوق

 یبا نع یورپ ثيدح اذهو « ةعامج امهقوف اف نانثا باب » هلوق اهنمو « « شيرق نم لاو لازبال د ثيدح هيف دروأو

 ظفلب انايحأ قتكا ارو. اكدحأ اکمویلو امقأو انذأف » هيف دروأو ىراخبلا طرش ىلع سيلو یرعشالا ىموم

 ىلع ءىش بابلا ف حصي مللوقي هناکف « ةيآوأ ارثأ ابعم دروأو « هطرش ىلع حصي مل ثيدح ظفل ىه ىلا ةجرتلا
 نمو رفظ لمأت نمو « ضيببت الب باتكلا كرت ةنأ رظنلا نعم مل نم دقتعا ةقيقدلا دصاقلا هذه نع ةلفغللو « یطرش

 اهيلع ملکستو ةمجرت ةئامعبرأ كلذ نم ةيردنكسالا بيظخ رينملا نب دمحأ نيدلا رصان ةمالعلا عج دقو « دجو دج

 نب روصنم نب دمحم وهو ةبراغملا ضعب ًاضيأ كلذ ىلع ملكتو « ءایشآ اهيلع دازو ةعامجنب نيدلا ردب ىضاقلا ابصخلو

 ىف ةمهملا ىراخبلا ضارغأ كف  هامسو « ةمجرت ةئام وحن هبانك ىف ام ةلج لب كلذ نم رثكي لو یمایلجسلا ةماح

 هحرش ىف نيدلا رصان ةمالعلا وخأ رينملا نب ىلع نيدلا نیز كلذ ىلع اضيأ مکتو « ةمجرتلاو ثيدحلا نيب عمجلا

 یبسلا ديشر نب هللا دبع ىلال مجالا نایجرت همسا باتک نم دلج ىلع تفقوو « كلذ ىف نعمأو ىراخبلا لء

 ‹ هصقن عم ةذئافلا ريثكل هنإو ةدافإلا ةياغ ىف ناكل مت ولو مايصلا باتك ىلإ هيف لصو دصقملا اذه ىلع لمتشي

 قفوملا ىلاعت هللاو



 ثلا لص
 هراركستو باوب الا ىف هل هتداعإ ةدئافو هراصتخاو ثيدحلل هعيطقت نایب ىف

 ىراخيلا نأ لعا « تنعتلا باوج ه هامس ءزج ىف هنع هانیور اف یسدقلا رهاط نب دمع لضفلا وبأ ظفاحلا لاق
 هطابنتسا نسحب هنم جرختسيو رخآ دانسإب باب لك ىف هب لدتسيو عضاوم ىف هباتك ىف ثيدحلا رک ذی ناك هللا هحر
 امن و ءدحاو ظفلو دحاو دانساب نيعضوم ىف اثيدح دروب ابلقو « هيف هجرخأ ىذلا بابلا هیضتقب ىنعم هبقف ةرازغو
 ىناحص نع هدر وی مث یباحص نع ثيدحلا جرخي هنأ انف . اهنم هدارمب ملعأ هللاو اهركذن نام ىرخأ قيرط نم هدروپ
 ىلإ ارج لهو ةثلاثلاو ةيناثلا ةقبطلا لهأ ىف لعفي كلذكو « ةبارغلا دح نع ثيدحلا جرخي نأ هنم دوصقملاو « رخآ
 ححص هنأ اهنمو « ةدئاز ةدئاف ىلع هلاتشال كلذك سیل و راركت هنأ ةعنصلا لهأ ريغ نم كلذ یرب نم دقتعيف هخاشم
 قیرطلا ريغ قيرط نم باب لك ىف هدرويف ةرياغتم ناعم ىلع اهم ثيدح لک لمتشي < ةدعاقلا هذه ىلع ثيداحأ
 نع ةه.شلا ليزيل تءاج اك اهدرويف ةرصتخم مبضمب اهيوريو ةمات ةاورلا ضعب ارور, ثيداحأ اهنمو « لوالا
 نع رعف رخآ هب ثدحو « ىنعم لمتحت ةلك هيف تیدحم وار ثد مهتارابع تفلتخا امبر ةاورلا نأ اهنمو « ایفا
 باب ةظفل لكلا درفيو « هطرش ىلع تحص اذإ هقرطب هدرويف رخآ ىنعم لمتحت ىرخأ ةرابعب اهنيعب ةملكلا كلت
 هنأ ىلع اهنم لاسرالا دروأو هدمتعاف لصولا هدنع حجرو لاسوإلاو لصولا ايف ضراعت ثيداحأ اهنمو « ادرفم
 داز ثيداحأ اهنمو « كلذك ايف كحلاو عفرلاو فقولا ايف ضراعت ثدداححأ امو « لصولا ىف هدنع هل ريثأت ال
 خيش نم هم یوارلا نأ هدنع حصي ثيح نيبجولا ىلع اهدرويف مهضعب هصقنو دانسإلا ىف الجر ةاورلا ضمب اهيف
 هدروبف هيوار هنعنع اديدح دروأ امر هنأ امو « نیبجولا ىلع يوري ناكف هب هثدغ رخالا قل مث رخآ نع هب هثدح

 امف هعيمج اذبف « نعنمملا ىف ءاقللا توبث طارتشا ىف هتقيرط نم فرع ام ىلع عامسلاب اهيف احرصم ىرخأ قيرط نم
 ىلع هنم هراصتقاو ةرات باوبالا ىف ثيدحلل هعيطقت امأو . رثكأ وأ رخآ عضوم ىف دحاولا نثملا ةداعاب قلعتي
 هديعب هناف ؛ ادعاصف نيكح ىلع لمتشا دقو ضعبب هضعب اطبترم وأ اريصق نتلا ناك نإ هنال كلذف ىرخأ هضعب
 هج رخأ ىذلا خيشلا ىوس خيش نع هل هداريإ یهو « ةيئيدح ةدئاف نم هئالخ] مدع كلذ عم ايعارم كلذ بسحب
 ثرح ثيدحلا جرخ هيلع قاض ارو.« ثيدحلا كلذل قرطلا ريثكت كلذب دیفتستف هليصفت مدقت اي كلذ لبق هنع
 ةرات هدرويو « اقلعم عضوم قو الوصوم عضوم ىف هدروبف هيف ذئديح فرصتيف ةدحاو قيرط الإ هل نوكي ال
 قلعت ال ةددعتم لمج ىلع المتشم نتملا ناك ناف « بابلا كلذ ىف هيلا جاتحي ینلا هفرط ىلع ارصتقم ةراتو امات
 هلك اذبف هما هقاسف طشن اعرو « ليوطتلا نم ارارف لقتسم باب ىف اهنم ةلمج لك جرخي هناف ىرخآلاب اهادحال
 باب ةفرعب ةبطخلا رصق باب دعب خسنلا ضعب ىف جا ءانثأ ىف عقو هنأ ىراخبلا حارش ضعب ىكح دقو «عیطقتلا ىف
 هيف لخدأ نأ ديرأ ال ینکلو بابش نبا نع كلام ثيدح بابلا اذه ىف دازي هللا دبع وبأ لاق « فوقولا ليجعت



 — ا

 نم هل عقو دق ناک ناو هنتمو هدانسإ عيمحي اداعم اثيدح هباتك ىف جرخ نأ دمعتيال هنأ ىضتقي وهو « ىهتنا ادامه

 امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ اهلا لصأ ثيح حرشلا نم هعضاوم ىلع هبنأس ادج ليلق وهو دصق ريغ نمف ءىش كلذ

 فوذحا نوکی ثيح الإ بلاغلا ىف كلذ هل عقي ال هناف رخآ عضوم ىف قابلا ركذيال مث نالا ضعب ىلع هراصتقا

 هل قلعت ال هنال قابلا فذحيو عفرلاب امل كحي یتا ةلملا ىلع رصتقيف هعفرب حي دق ءىش هيفو « ىباحصلا ىلع افوقوم

 لهأ نإ : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نع ليبحر نب ليزه ثیدح ین هل قو ا هباتك عوضومب

 ءاج : هلوآ فوقوم ثيدح نم رصتخم وهو « هدروآ اذكه نوبيسي اوناك ةيلهاجلا لهأ ناو نوبيسر ال مالسإلا

 لهأ نإ هللا دبع لاقف اثراو عدی مو الام كرتو تاف ةيئاس ىل ًادبع تقتعأ ىن لاقف دوعسم نب هللا دبع ىلإ لجر

 نحنف ءىش ىف تجرحتو تمثأت ناف هثاريم كلف هتمعن لو تنأف نوبيسي اوناک ةيلهاجلا لهأ نإو نوييسيال مالسإلا

 نإ : هلوق وهو فوقوملا ثيدحلا اذه نم عفرلا كح ىطعيام ىلع يراخبلا رصتفاف « لالا تيب ىف هلعجتو كنم هلبقن

 نم سيل هنال قابلا رصتخاو مهلا كلذل عرشلا بحاص نع لقنلا همومعب ىعدتسي هنال نوبيسال مالسإلا لهأ

 الإ دیمیال هنأ حضتا كلذ ررقت اذإو «سنجلا اذه نم هل تعقو ىلا عضاوملا ىنخأ نم اذهو « هباتك عوضوم

 ىلا دخلا ةرياغم لجال هتداعإل كلذ ناكل نآملا ةبج نم الو دانسالا ةبج نم ةدئاف هتداعإل ربظت مل ول تح ةدئافل

 ىهو ةيدانسإ ةدئاف نم كلذ عم هيلخ ال وهو فيك ةدئاف الب ارركم دعب الثل اج وم ةيناثلا ةمجرتلا هيلع لمتشت

 فصنأو هباتک أرقتسا نمل نيب اذهو « هلیصفت قیسام ىلع كلذ ريغ وأ ىضاملا خيشلا ريغ خيش نع دانسالل هجارخإ

 هريغ هلإ ال قفوملا هللاو « هسفن نم



 كلذ ماكحأ حرشو « هف وقف ومر ةعوفرم : ةقلعلا تیداح الا هدار] ىف ببسلا ناب ف

 : « لاق, ک هب مزج ةراتو ؛ دانسإلا رخآ ىلإ ولو شکاف دحاو هدانسإ أدتبم نم فذحام قيلعتلاب دارلاو

 هياتك نم رخآ عضوم ىف دجوب ام : اهدحآ « نيمسق ىلعف تاعوفرملا نم قلعملا امان ءركذي دك هب مزال ةراتو

 هنآو ء اذه لبق یذلا لصفلا ىف هيف ببسلا انيب دق لوالاف , اقلعم الإ هيف دجوي ال ام : امهيناثو « الوصوم اذه
 ىلع نآملا لمتشاو جرخلا قاض یتف ةدئافل الإ رركي ال هنأ هتدعاق نم ذإ ثيدحلا جرخم قیضب ثيح اقلعم هدروب

 الإ هيف دجون الام وهو  ىناثلاو . ليوطتلا ةيشخ راصتخالاب دانسإلا ف فرصتي هناف هريركت ىلا جاتحاف ماكحأ

 ةحصلا اهنم دافتسي ىلوآلا ةغيصلافءضيرّلا ةنيصب هدروب نأ امإو مزجلا ةغيصب هدروب نأ امإ نیت روص ىلع هناف - اقلعم

 قحتليام امأ « قحتلي الام هنمو هطرشب قحتليام هنف ثددحلا كلذ لاجر نم زربأ نميف رظنلا قبب نكل هنع قلع نم ىلإ
 لب هلمهی لو قایسلا فوتسم اذه داريإ نع ىننةساف هماقم موقيام جرخأ هنوكل امإ هدانسإ] لصوي مل هنوك ىف ببسلاف

 وأ هخيش نم هل هعامس ىف كشو هعمس وأ اعومسم هدنع لصحي مل هنوکل امإو « راصتخالل الط قيلعتلا ةغيصإ هدروآ

 باتک ىف لاق هنأ كلذ نف هخاشم نع هدروأ اف اذه بلاغو « لصالا قاسم هقوسي هنأ ىأر اف ةركاذم هخيش نم هم

 لَ هللا لوسر ینلکو + لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع نیریس نب دمع انثدح فوع انثدح مثيلا نب نامثع لاق ةلاكولا
 عضوم ىف لقي لو « سيلبإ ركذ یو نآر لا لئاضف ىف انم یرخآ عض ضاوم ىف هدروأو ‹ هلوطب ثيدحلا ناضمر ةاكزب

 ةدع ىف ه فضاشم نم هعمسپ مل ابف ةغيصلا هذه فلها لمعتسا دقو « هنم همس مل هنأ رهاظلاف نامع انثدح اپنم

 ةريثك ةلثمأ كلذل قأيسو « مهنيبو هنيب ةطساوب رخآ عضوم ىف اهدروب م « نالف لاق ةخيصب مهنع اهدروف ثرداحأ

 نع اذهب ینوئدح لاق مث . اثيدحركذف فس وب نب ماشه انادح یموم نب مهاربا لاق : خیراتلا ىف لاقف ‹ « ابعضاوم ىف

 هدروأ ام عيمج لمح لمع ال لاتحالا اذه عم نكل ةغيدلا هذهب هدروأ ام لك ىف ادرطم كلذ سيل نکل و « مهاربا

 هريغو بيطخلا حرص دقف مع اسلدم نوكي نأ كلذ نم مزاي الو « هخويش نم كلذ عمس هنأ ىلع ةغيصلا هذپب

 فرعي مل نم نأ كلذ ىضةقاف عم امف الإ كلذ قلطبال هنأ هتداع نم فرع نم الإ عامسلا ىلع لمع ال «لاق » ظفل نأب
 طرش ىلع احيم نوكي دقف هطرشب قحتلپ ال ام اهأو « لعآ ىلاعت هللاو لات>الا ىلع هيف رهآلا ناك هتداع نه كلذ

 ىف ريسي عاطقنا ةبج نم لب هلاجر ىف حدق ةبج نم ال افيعض نوكي دقو « ةجحلل احلاص انسح نوكي دقو « هريغ

 فورعم وهو هلع هب قش نم ةطساو' خيشأا كلذ نم هع.س هنال امإ كلذ ىراخيلا عنصب دق ليعامسالا لاق. هدانس]

 هب ثدح نم ةيمستب ثيدلا كلذ ىلع هبنف باتك ءا طرمث نم سزل نم هم هنال وأ « خییشلا كلذ نع روهشم

 طرش ىلع حیف وهام لاثف . لصالا قاس» هقو نإال نأ دارأ هنأ هيف ببساو : تاق . هنع هب ثيدحتلا ةبج ىلعال

 لسم طرش ىلع حیحص ثید> وهو هنارحأ لك ىلع هللا رک ذی لِي ینا ناك ةشأاع ت'اقو : ةرارطا ؤ لوت هريذ

 ةمدقملا # م م



 : هدج نع هبآ نع مكح نب زم لاقو هيف هلوق ةجحلل حلاص نسح وهام لاثمو « هنايب قأبس اک هحيحص ىف هجرخأ دقو

 لاثمو . قأيس اک نتسلا باحصأ هجرخأ ءزبب نع روهشم نسح ثيدح وهو « سانلا نم هنم ايحتسي نأ قحأ هللا
 لهال لبج نب ذاعم لاق سواط لاقو : ةاكرلا باتكىف هلوق رخآ رمأب ربجنم هنكل عاطقنالا ببسب فيعض وهام

 رم دم باحصال ريخو يلع نوهأ ةرذلاو ريعشلا ناكم ةقدصلا ىف سيبل وأ صيمخ باي ضرعب ىنوتئا نيلا

 سما اذه هضقنب نيرخأتملا ضعب هب ضرتعا ام اماف ءذاعم نم عمسپ مل اسواط نأ الإ حیص سواط ىلإ هدانسإف

ا نب هللا دبع لاق هيف لاق اثيدح جرخآ فنصملا نأب هنع قلع نم ىلا ةحصلا ديفت ال اهنأو مزجلا ةغيص ىف
 نع لضفل

 اذه نأب مزج قشمدلا دوعسم ابأ ناف « ثيدحلا ءايناألا نيب اولضافتال : لاق مقلب ینلا نع ةريره نبأ نع ةبلس ی

 فا كلذ ىوق مث « ةلس بأ نع ال ةريره ىبأ نع جرعألا نع هاور ان لطفلا نب هلل دبع نال حرصا سيل

 اذبف « ىهتنا ةريره ىلأ نع جرعالا نع لضفلا نب هللا دبع نع لاقف الوصوم رخآ عضوم ىف هجرخآ فنصاا

 ىف یسلایطلا دواد وبآ روك ذلا ثيدحلا یور دقو « یهاولا داربالا اذهب ضقتنت ال ةحبحص ةدعاقلاو دودرم ضارتعا

 نأ نم د وسم وبأ هاعدا ام لطبف «ءاوس ىراخبلا هقلع اک « ةرب ره ىبأ نع ةبلس ىلأ نع لضفلا ن هللا دبع نع هدئسم

 هعضوم ىف انايإ كلذ دیزنسو نيخيش هيف لضفلا نب هللا دبعل نأ تبثو « جرعالا نع الإ هوري ۸ لضفلا نب هللا دبع

 حيك وهام هيف نكل هنع قلع نم ىلإ ةحصلا اهنم دافتست ال ضیرقلا ةغيص یهو : ةيناثلا ةغيصلاو « ىلاعت هللا ءاش نإ

 هاندجوو ًادج ةريسي عضاوم الإ هطرش ىلع وهام هيف دم ملف حيح وهام امأف «هنیبنسام ىلع حيحصب سيلام هيفو

 2 ىنلا نع سابع نبا نع ركذيو : بطلا ىف هلوقك ینعلاب قلعاا ثيدحلا كلذ دروب ثيح الإ كلذ لمعتسال

 نبا نع ةکسیلم ىبأ نبا نع سذخالا نب هللا ديبع قيرط نم رخآ عضوم ىف هدنسأ هناف « باتكلا ةحتافب قرلا ىف

 ةحتافب لجرلل مهتيقر ىف ثيدحلا ركذف « غيدل م۳ف ىع اورم كلي ینلا باصأ نم ارفن نأ امهنع هللا ىضر سابع

 هدرزآ امل ىرت اك اذهف « هللا باتک ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ نأ كلذب هوربخأ امل ألي ىنلا لوق هيف و « بانكا

 دیفتساف مهلعف نع مینی مل هنأ هيف امن باتكلا ةحتافب ةيقرلا ركذ لب هنأ لوصوملا ف سيل ذإ هب مرحب مل ىنعملاب

 « هطرش ىلع سيل هنأ الإ حیح وه ام هنف ةخيصلا هذچ هدروأ ام رخآ عضوم ىف هدرو ملام امأو « هريرقت نم كاذ

 لاثف « هل راج ال درف فيعض وهام هنمو هتقفاوم ىلع لمعلا نأ الإ ءدرف فیعض وهام هنمو « نسح وهام هنمو

 ءاج اذإ ىتح حبصلا ةالص ىف نونمؤملا ب ىنلا أرق لاق بئاسلا نب هللا دبع نع ركذيو ةالصلا ىف لاق هنأ : لوألا

 الإ هحيص ىف هجرخأ لسم طرش ىلع حم ثيدح وهو  عكرف ةلعس هتذخأ ىسيع ركذ وأ نوراهو ىسوم ركذ

 ةءاسو نيطبلا لسمو كلا نع شعالا نع دلاخ ىلأ نع رکذی و مايصلا ىف لاقو « هتاور ضعبل جرخم مل ىراخبلا نأ

 مود اهيلعو تتام ىتخأ نإ مْ ىثلا ةأرما تلاق : لاق سابع نبا نع دهاجبو ءاطعو ريبج نب ديعس نع ليبك نبا

 وبأ درفت دقو « هدانسا ىف اريثك اذالتخا هف نأ الإ حيحملا ل جر دانسإلا اذه لاجرو « ثيدحلا نیعباتتم نیرهش

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنا یتأیس اک شعالا باعصأ نم ظافحلا هيف فااخو قايسلا اذهب رحالا نايح نب ناملس دلا

 تعب اذإ هل لاق هي ىنلا نأ هنع هللا ىضر نافع نب نام نع ركذيو : عويبلا ىف هلوق نا وهو : ین لاو

 ذقنم نع قودص وهو ةريذملا نب هللا دبع قيرط نم ىنطةرادلا هاور دق ثيدحلا اذهو « لتك اف تعتبا اذإ و لكف

 هدانسإ ىف نأ الإ دنس ا ىف دحأ هجرخأ هقب رط نمو « بيسملا نب ديعس هيلع هعباتو هب نام نع قو دقو ناثع ىلوم



 نه هدضع 11 نسح ثيدحلاف « عاطقنا هيفو ناثع نع ءاطع ثيدح نم هفنصم ىف ةبيش ىبأ نا هاورو « ةعي نبا
 لب ىنلا نع ركذيو اياصولا ىف هلوق لمعلا نفو ىلع هنأ الإ هل دضاعال ىذلا فيعضلا وهو : ثااثلا لاثمو « كلذ
 ىلع نع روعالا ثراحلا نع ىعيبسلا قحا ىبأ ثیدح نم الوصوم ىذمرتلا هاور دقو « ةيصولا لبق نيدلاب ىضق هنأ
 فيعضلا وهو : عبارلا لاثمو . هب لوقلا ىلع علا لهآ عامجإ ىكح مث « ىذمرتلا هبرغتسا دقو فيعض ثراحلاو
 نف « هلبقام فالخ فيعضتلاب فذصل" هبقعتي هيف كلذ عقی ثیحو ادج ليلق باتکسلا ىف وهو هل دضاع ال ىذلا

 هجرخآ ثيدح وهو « حصي ملو هناكم ىف مامإلا عوطتيال هعفر ةريره بأ نع ركذيو ةالصلا باتك ىف هلوق هتاثمأ
 ىبأ نب ثيلو « ةريره ىنأ نع ليعامسا نب مهاربا نع ديبع نب جاجحلا نع ملس ىبأ نب ثيل قيرط نم دواد وبأ
 یفیصب ةعوفرملا قيلاعتلا نم باتکلا ىفام عیمج كح اذهف « هيف هيلع فلتخا دقو فرعبال هخيش خيشو فرمض ماس
 مزجلا ىغيفيال هنأو امهرابتعا ىلع مريغو نيثدحما تقع قافتا یوونلا لقن دق ناتغيصلا ناتاهو . شیر او مزجلا
 ريثك كلذ لمهأ دقو لاق « حص امف الإ قلطت نأ ىغبفي الف هل فاضملا نع هتحص یضتقت ةغيص اهناآل فيعض ”ىشب
 لوقب ذا « هلعاف نم ًادج حيبق لهاست وهو كلذ فااخ نم ىلع قبیل راكنا دتشاو مريغو هابقفا نم نيفنصملا نم
 ىنتعا دقو لاق « باوصلا نع درحو ىنأملا بلف اذهو « یورو لاق د فيعضلا قو « یوریو ركذي » حيحصلا ىف
 همالك ضعي ةدحاولا ةمجرتلا ف لوقيف « هحيح ىف ا.بكح امماطع و نيتغيصلا نيتاه رابتعاب هللا هحر ىراخبلا
 الإ عماجلا ىف تلخدأ ام هلوق لمحيف اذه ىلعو هعروو هيرحتب رعشم اذهو « ان رک ذام ايعارم مزح هضعب و ضيرمتب
 لا اذه ىلإ رقتفيال هنأ هقيلاعت ماسقأ هب اناصف ام نيبت دقو « همالك ها ملعأ ىلاعت هللاو هدانسإ تقس ام ىأ حصام
 تاعوفرلا مكح اذبف ردانلا الإ اقلطم دريام هيف سيل لوبقم هلك هنأ رابتعاب سيح هيفام می نأو

 وأ فعض هدانسإ ىف ناك امم مزج الو هطرش ىلع نكي مل ولو هدنع حص اب اہم مزح هناف تافوقوملا امأو
 تافوقوملا نم دروبام دروب امئاو « هلاق نمع هتربشب امإو رخآ هجو نم هثیجع ام] اربجنم نوكي ثيح الإ عاطقنا
 بهاذا ا نم هرات امل ةيوقتلاو سانثتسالا قيرط ىلع تابالا نم ريثكل مريسافت نمو نيمبانلاو ةباحصلا ىواتف نم
 امم وأ هب مجرت ام نوكي نأ ام هيف درويام عيمج لاقي نأ ىغبني ذئنیف « ةمئالا نيب فالخلا اهيف ىتلا لئاسملا ىف
 روكذملاو ءامل مجرت قلا یهو ةدنسلا ةحيحصلا ثيداحألا وه تاذلاب فينصتلا اذه نم دوصقملاف < هل مجرت
 اذإ اهنأ الإ هب مجرم كلذ عيمج « ةمركملا تايألاو معن ةقلعملا ثيداحألاو ةفوقولا راثألا عبتلاو ضرعلاب

 « رسفم اهنمو رسفم اهنم ضعب عم ابضعب نوكي ثيدحلا ىلإ ةبسنلاب اضيأ تريتعاو ضعب عم اهضعب تربتعا
 ضارتعا هب عفدني نسح صلخم هناف اذه مهفاف لصآلا وه تاذلاب دوصقاا نكلو رابتعاب هل مجرتذاک ابضعب نوكيف
 ىلإ ةراشإلاو «ةعوفرلا هقيلاعت قايس ىف عورشلا نيح اذهو « قفوملا هللاو ليبقلا اذه نم فاؤملا هدروأ امع ريثك
 قيلغت » هتيم ريبك فینصت ىف هعيج كلذ تطسب دقو مكحلا ىف اهب امقاحتلال تاعباتملا كلذ ىلإ تفضأو ابلصو نم
 « قلعملا ناكملا ىلإ ىديناسأب ابلطو نم تركذو « ةفوقواا هراثآو ةعوفرملا هثيداحأ عيج هيف تركذ « قيلعتلا
 باتك ىف ديشر نب هللا دبع وبأ ظفاحلا كلذب حرص دقو « فينصتلاب دحأ هدرفي مل الماك اعماجو الفاح اباتک ما



 — لص

 نيبتو تاقلعملا كلت ةيف دنست « هصخم باتك هيف فذصب نأ ىلإ رقتفم  قيلعتلا ىأ وهو : لاقف هل مجارتلا نامجرت

 مبل هنإو كلذ ىف فينصتل ضرعت ًادحأ تدلع امو « تاجردلا نم كلذ ريغ وأ « نسلاو ةحصلا نم اهتجرد

 ىراخبلا باتكي ةيانع هل نمل امس ال

 ىف فاؤأا بلصو ثيللا نع فسوي نب هللا دبع ةعباتم ي9 لب هللا لوسر ىلا ىحولا ءدب نم 29و

 نع دادر نب لاله ةعباتمو « هنع هخيرات ىف نايفس نب بوقعي ابلصو هنع خاص ی ةعباتمو « ريسفتلا قو ءايبنالا

 فل وا اباصو رمعم ةعباتمو « ريسفتلا ف فا وا ابلصو هنع سنو ةعباتمو « تايرهزلا ىف ىلهذلا ابلصو ىرهزلا

 ء دابجلا ىف فلژلا ابلصو ناسيك نبا وهو  حلاص هعباتم « لقره نأش ىف نايفس ىنأ ثيدح . ايؤرلا ريبعت ىف

 ريسفتلا ىف ابلصو رمعم ةعباتمو « ناذئتسالاو ةيزجلا ىف ابلصو سنوب ةعباتمو

 قاحم ابلصو هيف ةيواعم ىبأ ةياور « ثيدحلا لس نم لا : ورمع نب هللا دبع ثيدح 29 ناعإلا و

 هدنسم ىف ةبيش ىبأ نب ناثع ابلاصو ىلعألا دبع ةياورو « هحيحص ىف نابح نءا اباصوو هنع هدنسم ىف هيوهار نبا

 كلام خيش  ىنزاملا ىع نبا وهو  ورمع نع بيهو ةياور « ثيدحلا رانلا نم اوجرخأ : ديعس بأ ثيدح . هنع
 وهو « كلام ثيدح ىلع اهب لاحأ لب ابظفل قسي مو دانسإلاب لسم ابلصو « كلذ ريغو ريخ نم لدرخ نم هلوق ىف "

 . كلام ظفلب نكل بيهو ثيدح نم ىراخبلا هلصوو  ىراخبلا قلع امل قفاوم ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ دنسم ىف
 رمعنب نمحرلا دبع ابلصو یرهزلا نع سنوي ةياور « ثيدحلا دعس مهيفو اطهر ىطعأ : صاقو ىبأ نب دعس ثيدح
 نب دبع ابلصو رمعم ةياورو « ةاكزلا ىف یراخبلا اماصو حلاص ةياورو « هل ناميإلا باتك ىف هتسر بقلملاىرهزلا

 ةياورو « قيلعتلا قیلنت ىف هتنيب و هدانسإ ىف ملسمل عقوو « مديناسم ىف مريغو یدیماو ىندعلا رمع ىنأ نباو ديح

 نع ةبعش ةعباتم ء ثيدجلا هيف نك نم عبرآ : ورع نب هللا دبع ثيدح . ىليعامسالا ابلصو ىرهزلا ىخأ نبا

 ملاظملا باتك ىف فلؤملا ابلصو شعلا

 هل قسي ملو انه الإ هركذي مل ثيدحلا اذه : ةحمسلا ةيفينملا ىلاعت هللا ىلإ نيدلا بحأ : مقلي ىنلا لوق باب

 دهاش هلو سابع نبا نع ةمركع ثيدحح نم هدنسم ىف دحأو « درفلا بدالا باتک ىف فل وا هلصو دقو « ادانسإ
 مريغو ةريره ىبأو ةمامأ ىبأو رمع نباو رباجو بعك نب "ین نع بابلا قو « دعس نبا تاقبط ىف لسم

 روكذم وهو « ریشعلا نارفك » ظفل قسي ملو نيديعلا باتك ىف هلصو ديعس ىنأ نع هيف : ريشعلا نارفک باب

 رذ وبآ هلصو دقو « فاؤألا هدنسي مل «ثيدحلا همالسإ نسخ دبعلا لس اذإ : ديعس ىلأ ثيدح . ضيحلا بانک ىف

 ىنطقرادلاو هنع ىليءامسالاو هدنسم ىف نايفس نب نسحلاو نئسلا ىف یاسالا هلصوو « هظفل قسإ و هتباور ىف ىورملا

 : سنأ ثيدح . هدنس كلام نع سفنأ ةرشع قيرط نم هتقس دقو « مریغو هدئاوف ىف هيوو كلام بئارغ ىف

 باتك ىف قوبلاو هل نيعبرآلا ىف مالا ابلصو راطعلا ديزي نب نابأ ةياور « هللا الإ هلإ ال لاق نم رانلا نم جرخم

 جرختسالا ىف مین وبأ ابلصو ميلا ىلأ نب نامثع ةعباتم < لسم ةزانج عبتا نم : ةريره ىبأ ثيدح . داقتعالا

 ثيدح نم داسرجلا ىف فاژاا هلصو . ةينو دابج نکسلو رم ىنلا لاقو « ةينلاب لامعالا نأ ءاجام باب

 سابع نبا
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 هريغو اذه ناعإلا باتک ف عضاأ وم ىف هلصو : سيقلا ديعل و نيبام باب

 ادانسإ هل قس لو انه الإ هرک ذب 1 ثيدحلا )ده « ثيدحلا هل وسرلو هلل ةحصزأا نردلا : ىذلا لوق باب

 ىفو ىراصنالا ءزج ىف ايلاع انل عقوو ىرادلا م تب دو نم مثديغو لمتح نب دمحأو دواد وبأو سم هلصو دقو

 سابع ناو ربع ناو ةربره ىبأ نع بابلا قو « یرادلا دنسم

 قلخلا أدب ىف هلصو ؛قودصلا قداصاا وهو لب هللا لوسر انثدح دوعسم نبا ثيدح ه2 معلا 89
 كلذ ريغو ديحوتلاو زئانجلا ىف هلصو « ةلك ىنلا نم تمس هللا دبع نع قیقش ثیدح . كلذ ريغو ردقلا قو
 اذإ : هلوأو كاذك سنآ تدحو ؛ اضیآ ديحوتلا ف سابع نبا ثدح . هریغو دیح وتلا ىف هلصو ةفيذح ثيدح

 ىلع ةءارقلا ىف مبضعب جتحاو هلوق « ةرافك لمع لكل : هلوأو ةريره یآ ثيدح اذكو « اربش ىنم دبعلا برقت
 دواد وبأ هلصو ' دقو كاذب هموق ماض ربخأ قلع ىنلا نع ةءارق هذبف : هرخآ ىفو « ةبلع نب ماهض بید ملاعلا
 « الوسر تم دق هللا نإ م عجر امدنع همرقل لاق اماض نا : اهرخآ قو ماض ةعق ىف سابع نبأ ثيدح نم

 « فحاصملا نامثع خسن : سنأ ثيدح . سنأ نع كيرش ثیدح نم فلؤملا هلصو مام ةصق لصأو . ثيدحلا
 رخ باب ىف هلصو ثريوحلا نب كلام ثيدح مدقت ساقلا دبع دفو ثيد> . هريغو نآرقلا لئاضف ىف هلصو

 همايت دحاولا

 ىراخبلا لمحو « جرختسلا ىف معن وبأو هح ىف نابح نبا هلصو بهو نیا ثر لح . معلا ف بواذتلا باب
 هلوق . سنوي دنع تسيل ةدايز بيعش ةياور قو < بيعش نع ناملا ىبأ ةياور ىلع سنوي نع بهو نبا ةياور
 قاحسا نبا هاور « ثيدحلا ةيرسلا ريمال بتك ثدح رب ىنلا ثيدحي ةلوانملا ىف زاجحلا لهأ ضعب جتحاو
 . نس> هدائسإو هللا دبع نب بدنج ثيدح نم ىرخأ قيرط نم ىناربطلا هلصو دقو «السرم یزاغلا ىف

 تیدح نم هل علا بانک ىف مصاع ىبأ نبا هاور ۰ ملا معلا ان « نيدلا ىف ههقفي اريخ هب هللا دري نم ثيدح
 نب هللا دبع ىلإ هتلحر ىف هللا دبع نب رباج ثيدح . طقف ىلوآلا ةلخجا فلولا لصو دقو « نيتلمجا نيتاهب ةيواعم
 ىلاعت هللا ءاش نإ هلصو نم ركذ ىتأيسو « ديحوتلا ىف روكذملا سينأ نب هللا دبع ثيدح وه سينأ

 « قاضتا نبا لاق : ىرخأ ةياور ىفو « ءاملا تلبق ةفئاط اهنم ناکو قاحس] لاق.« لعو لع نم لضف باب ىف هلوق
 هانیورو « داملا هنأكف هدنسم ىف هيوهار نب قاحسا ةماسأ ىبأ نع هاور دقو « قاحسا وبأ لاق : یرخآ ةياور فو
 هثندح نم فرعي الف قاعا نا امأو ‹ ىرهوجلا ديعس نب مهاربا قاحتا ىبأ ثيدح نم ین رپمآ رال لاثم الا قاضآ

 ثيدح . ةركب ىبأ ثيدح نم تايدلاو تادابلا ف فاؤملا هلصو < اهررکب لاز اف « روزلا لوقو الأ : ثر دح

 فاؤملا هلصو بويأ نع لییعاسا ثيدح . دودحلا ىف اضيأ هلصو « تغلب له الآ مقلب ىنلا لاق رمع نبا
 ةاكرلا ىف

 دهاشلا ابيل : ظفلب جحلا ىف فاؤملا هلصو < إب ىنلا نع سابع نبا هلاق , بئاغلا دهاشلا علا ابيل باب هلوق
 حرش ىف ىوذبلاو « هل معلا باتك ىف ىزورملا ركب وبأ اباصو مایمه نع رمعم ةءباتم ىنعملاب انه هركذ هنأكو بئاغلا



 ليوط ثيدح نم فرط وه « نيدلا ىف نیقفتی نأ ءايحلا نوعنمي مل راصنالا ءاسف ءاسذلا معن : ةشئاع لوق « ةئسلا

 هريغو لسم دنع هنم عرفرااو ؛ هحيح ىف ةميزخ نبا هلصو

 نيم نيتم اس ًاضوتو وتقرر ءرم ءوضولا ضرف نأ لَم ىنلا نيبو : هلوق . 2 ةرابطلا و

 نيترم ءوضولا ثيدحو « سابع نبا ثيدح نم هلصو ةرم ةرم ءوضولا ثيدخ « ثالث ىلع دزب لو اثالث اثالثو

 مو هلوقو « نافع نب ناثع ثيدح نم هلصو اثالث اثالث ءوضولا ثيدحو « ديز نب هللا دبع ثیدح نم هلصو نيتره

 دقف داز نم : هيف ىذلا ورمع نب هللا دبع ثيدح ىلا ريشي هلعلو « ثالثلا ىلع ةدايزلا ىلع لديام دزي ل ديرب ءدزب

 ىلاو مدقت ام ىلا ريشي « قب ىنلا لمف اوزواحي نأو هلوق « اهریغو دواد یبآو ةميزخ نبا دنع وهو « لظو ءاسأ
 هنع ردنغ ةياورو ۰ تاوءذلا ىف فاؤملا اهلصو ةبعش نع ةرعرع نب دم ةعباتم . دملاب ءوضولا باي ىف أيام

 نبا وهو -داح نع .ليعامسا نا وهو - ىسوم ةياورو « لد اذا ظفاب دمحأ اباصوو قلعلا ظفللاب رازبلا ابلصو

 لوق هل درفلا بدآلا ىف فلؤملا ابلصو  ديز نب داح وخأ وهو  ديز نب ديعس ةياورو « قبلا ابلصو - ةملس

 ابلصو ةيعش نع ليمش نب رضالا ةعباتم . اهريغو بقانملا ف فا والا هلصو . نيلعنلا بحاص کیف سيلأ ءادردلا ىبأ

 نب فسوي نب مهاربا ةياور « ةالصلا ىف فاؤملا ابلصو  رماع نب دوسالا همساو  ناذاش ةعباتمو « امنا

 اهدجآ مل دوسألا نب نمحرلا دبع یثدح قحسا نأ نع هيب أ نع ىعيبسلا قحسا ىبأ نب قحسا

 سابع نباو ديز نب هللا دبعو نامع هركذ « ءوضولا ىف راثنتسالا باب : هلوق
 . ةرابطلا ىف هدنع ةلوصوم ةئالثلا ثيداحأو ديز نب هللا دبعو سابع نبا هلاق  ءوضولا ىف ةضمضلا باب

 وهو اهدقع عايض ىف ليوطلا امیدح نم رصتخم « مميتلا لزنف دجوب ملف هالا سقلاف حبصلا ترضح ةشناع ثبدح

 وبأ هلصو هيبأ نع بيبش نب دمحأ ثیدح . اهريغو بقانلاو حاکنلاو ریسفتلا ىف اهثيدح نم فا لا دنع لوصوم

 وه« ثيدخحلا عاقرلا تاذ ةوزغ ىف نك 2ك ىنلا نأ راج نع ركذيو هلوق . اصريغو قيبلاو جرختساا ىف عن

 نع ةبعش ةياور . مريغو دواد وبأو هحیحص ىف ةعزخ نباو هدنسم ىف ىلعي وبأ هلصو لیوط ثیدح نم رصتخم

 هنع ردنغ ةياورو «جارسلا سابعلا ىب دنسم ىف ةلوصوم ةبعش نع ریرج نبا بهو ةعباتم . لسم ابلصو شعألا
 جتحاف سأرلا عيمج حسم نع كلام لئسو هلوق ۰ لبنح نب دمحأ ابلصو هنع ناطقلا یع ةياورو « لسمو دحأ ابلصو

 ینلا اعد یسوم وبآ لاقو هلوق .روکذلا لاؤسلاب كلام ثيدح نم ةميزخ نبا هلصو « دیز نب هللا دبع ثيدحب

 اذإو : هریغو روسلا نع ةورع لاقو هلو . لالبو یموم یال 'باطخلاو یزاغلا ف هلصو « ثيدحلا حدقب ےب

 رضنلا وبآ ینربخآ لاق ةبقع نب یسوم ةياور طورشلا بانک ىف هلصو هئوضو ىلع نولتتقب اوداك لب ىنلا ًاضوت

 . یزلا ایرکز ىبأ دئاوف نم امات ايلاع هتقسو نایفس نب نسحلا نع ليعامسالا ابلصو ادعس نأ هربخآ ةيلس ابآ نأ
 ةياورو « ىناربطااو لبنح نب دمحأ ابلصو هنع - راطعلا وهو - نابأ ةعباتمو « یئاسنلا ابلصو دادش نب برح ةعباتم

 سابعلا وبأ ابلصو ناسيك نب خاص ةعباتمو « لسم ابلصو ىرهزلا نع سذوب ةعباتمو « قببلا ابلصو هنع رمعم

 نب ىحي نع میرم ىبأ نب دبعس ةياور . طورشلا ىف هنأو هيلع هيبنتلا مدقت روسملا نع ةورع ثيدح . جارسلا

 معن ةياورو  هحيحص ىف ةنارع وبأ ابلصو ةيريوج نب رخص نع نافع ةياور . اهدجأ مل اس تعمس ديمح نع بويأ



 تب : سابع نبا ثبدح . راصتخاب تايناليغلا ىف اهانيورو طسوالا ىف ىناربطلا الصو كرابملا نبا نع دام نبا

 ريسفتلا ىف فل لا هلصو « نتساف علي ىلا دنع

 دسأ نب زبب ةياورو « هحيمص ىف ةناوع وبأ اهلصو ةبعش نع نوراه نب ديزي ةياور . هی لسغلا 883

 نع اريخأ لوقي ةئييع نبا ناك هلوق ۰ اهدجآ مل  مهاربا نب كللا دبع وهو -یدجبا هياورو « ليعامسالا اباصو

 ةنيبع نبأ نع مديناسم ىف مريغو یدیاو ةبيش ىلأ نب ركب وبأو یعفاشاا هلصو « ةنومیم نع سابع نبا

 ليعامسالا ابلصو هنع ريرج نب بهو ةدايزو « اهدجأ ل ةبعش نع ميهاربا نب لسم ةدايز ؛ ةنوميم ةدايزب

 ةمباتم . قرسلا ىف ىشعو جرخي بنجلا باب ىف فاؤملا الصو « مهثد> سنا نأ ةداتق رع ديعس ةياور

 ثيدح . ةالصلا ف فلولا اباصو ىرهزلا نع ىعازوألا ةياور . ةنع هدنسم ىف دمحأ ابلصو رمعم نع لعالا دبع

 ةيفوت مهنم دحاو ةياور ىف سيلو ةعبرالا نئسلا باكأو لينح نب دمحأ هلصو هدج نع هيبأ نع مكح نب زجب
 ىف ولعب انل عقوو « روكذملا ظفللا هيفو مكح نب زهب نع ثراولا دبع قيرط نم قييبلا هلصو معن « ةمجرتلا ظفلب

 . یاسنلا املصو ةبقع نب یموم نع نامیط نب هاربا ةياور تایفقثلا فو « صاخلا ثيدح نم ىناثلا ءزجلا

 ليضف نب دم ةعباتمو « لسفلا نم رخآ حضوم ىف فاؤملا ابلصو شعالا نع - حاضولا وهو - ةناوع ىنأ ةعباتم
 وربع ىنأ ثيدحح نم ءزج ىف اهانيور ةيعش نع قوزرم نب وربع ةعباتم . هحبخ ىف بوقعي ةناوع وبأ ابلصو هنع

 « نابأ نع ليعاممأ نب یسوم ةيأورو « هب قوزرم نب وربع انثدح « ىضلا رمع نب ناثع انثثدح لاق « كامسلا نا

 اهاور امنإو كلذ ىف ىاطاغم موو « ىموم نع نافع قيرط نم ابلصو قببلا نأ یاطلنم نيدلا ءالع خيشلا معز
 الصأ هوجولا نم هجو نم ةياور ىسوم نع نافعل تسيل و « هسفن ناب] نع نافع نع قبلا

 باب ىف فل لا هلصو « مدآ تانب ىلع هللا هبنک ءیث اذه لب ینلا لوق باب . هو مميتلاو ضدحلا وو

 مساقلا ىلأ دئاوف ىف اهانيور ىنابيشلا نع- ناحطلا هللا دبع نبا وهو - دلاخ ةءباتم « اباك كسانملا ضئاهلا ىضقت

 ةياورو « هنع ليعامسإلاو هدنسم ىف ىلعي وب ابلصو هنع ريرج ةعباتمو « رخآ دانسإب ىناربطلا اباصوو « ىخونتلا

 هلصو « هنايحأ لک ىلع ىلاعت هللا رک ذب للي ىنلا ناک ثيدح . هدنسم ىف لينح نب دحأ ابلصو هنع ىروثلا نايفس

 نب دلاخ نع هيبأ نع ةدئاز ىبأ نب ايركز نب ىحي قيرط نم مہلک ىلعي وبأو جارسلاو ىذمرتلاو دواد وبأو لسم
 ديلا دبع نب یع هاور دقو « ىهتنا ی ثيدح نم الإ فرعبال یذمرثلا لاق « ةشئاع نع ةورع نع ىهلا نع ةءلس

 « یسوم نب لضفلا نع مذآن ب دوم سرع هل ةعيرشلا باتك ىف دواد ىبأ نبا هاورو « هيبأ نع هدنسم ىف ناجا
 هب درةنملا ناكف « ايركز نع مہلک قرزالا فسوپ نب قحا نع فورعم نب نوراه نع هدنسم ىف ىلعي وبأ هاورو
 ةيطع مأ ثيدح . انه هيلا راشآ ىذلا اذه الإ اًميش ىراخبلا هل جرخم مو . لاقم هيف ةملس نب دلاخو « هنبا ال ايركز
 رباج نع ءاطع ثيدح . ىحولا ہدب ىف مدقت لقره نأش ىف نايفس یبا نع سابع نبا ثيدح : نيديعلا ىف هلصو

 ابلصو ةيطع مأ نع ةصفح نع ناسح نب ماشه ةياور ء هقيرط نم جحلا ىف هلصو « كسانملا تكسنف ةشئاع تضاح

 قالطلا يف



  نرعع قيلعتلا اذه « هالصلا عدت ا لا نع ديعس وبأو راج لاقو « ةالصلا ضئاحلا ىضقت ال باب : : هلوق

 دمحأ هاورف رباج ثيدح اماف ؛ ظالا اذ. امهم دحاو نع هدجأ لو امهنع ىنعملاب انه فا لا هرکذ نييباحصلا نيذه

 ةشئاع ىلع لز ىنلا لخد : لوقي اراج عج هنأ رب زلا ربأ قرخأ لاق جرج نبا قيرط نم هنع دواد وبأو هدنسم ىف

 تيبلاب ىفوطتال نأ ريغ جاحلا عدصيام یعنصاو ىجح مث « جیم اب "لهأو هيفو , ابضیح ىف ثيدحلا ركذف کیت یهو

 هتدجو مث ديمح نب دبع دنسم ىف ايلاع هانیورو « هظفل قس مل نکا هجولا اذه نم لسم هجرخأ دقو « ىلصت الو

 الو فوطتال ريغ : هيفو ریاج نع ءاطع نع بيبح قیرط نم ماکحالا بانک ىف رخآ هجو نم فنصملا دنع
 اذإ سيلأ : ء ذلل لي هلوق هيفو ديعلا ةبطخ ىف ثيدح ىف هيلع ناخیشاا قفتاف ديعس یآ ثيدح امأو « لصت

 ابلصو هيف ةبعش نع ليمش نب 'رضنلا ةياور مميتلا ىف راع ثيدح . ضيحلا باتک ىف لوصوم وهو « لصت مل تضاح

 ةيآلا ( مكسفنأ اولتقت الو إل التو مميتف ةدراب ةليل ىف بنجأ صاعلا نب ورمع نأ رکذیو : رو ا

 بوبآ نب ىحي نع هيبأ نع مزاح نب ريرج نب بهو قيرط نم ىنطقرادلا هلصو « فذعي ملف كبي ىنال كلذ ركذف

 هركذ اک هقاسف صاعلا نب ورم نع ريبج نب نمحرلا دبع نع سنأ ىنأ نب ارم نع بيبح ىلأ نب ديزي نع
 ىبأ نب ديزي نع ثراحلا نب ورمع ثيدح نم ماحلاو هحیع ىف نابح نباو دواد وبأ هاور دقو « متآو ىراخبلا

 ىف مهاربا نب قحاو ليتح نب دمأ هلصو شعالا نع ديبع نب ىلع ثيدح . مميتلا ركذ هيف سیلو بيبح

 هلصوو مهارا نب قحا نع جارسلا سايعلا ىلأ ثيدح نم ايلاع ال عقوو « هح ىف نابح ناو اممدنسم

 ًاضيأ لیعاسالا

 نب ةماس نع رک ذیو هلوق ۰ یحولا هدب ىف مدقت لقره ةصق ىف نایفس ىبأ ثیدح . چ9 ةالصلا باتک کو

 یراخبلاو نابح نباو ةميزخ نباو دواد وبأ هلصو « رظن هدانسإ ىفو « ةكوشب ولو هرزي لاق مقلب ىنلا نأ عوک الا

 صأو : هلوق « صلخلا ثيدح نم لوألا ءزجلا ىف ادج ايلاع یل عقوو « هدنسم ىف ىندعلا رمع ىنأ ناو هخيرات ىف

 2 یم رحنلا موي"ىلع نيذأت ىف ةريره ىلأ ثيدح ىف باوبأ ةعبس دعب هلصو « نايرع تيبلاب فوطيال نأ هَل لم ىلا

 مرزآ دقع ىف لمس نع مزاح ىبأ ثيدح . ریبکلا ىف ىناربطلا ابلصو ناطقلا نارمع نع ءاجر نب الع

 يآ نب ركب وبأ هلصو « هيقتاع ىلع هيفرط نيب فلاخو بوب مب ىنلا فحتا] "نام مآ ثيدح . ليلق دعب هلصو
 ىف هلصأو « اء ليقع ىلوم ةرم ىبأ نع نینح نب هللا دبع نب مهاربا نع ورع نب دمع قيرط نم هفنصم ىف ةبيش

 كلام ثيدح نم هيلع قفتملا نم وهو « هيقتاع ىلع  هدنع سيلو ةرم ىبأ نع رقابلا رفعج ىلأ قيرط نم.لسم حيمص
 « هيقتاع ىلع هيفرط نيب فلاخ » هيف سيل نكل ةرم ىبأ نع رضنلا ىبآ نع

 امأ « ةروع ذخفلا : كلي ینلا نع شحج نب دمو دهرجو سابع نبا نع ىوريو « ذخفلا ىف رک ذیام باب

 هلصوف دهرج ثيدح امأو « ديمح نب دبع دسم ىف ولعب انل عقوو یذمرلاو دمحأ هلصوف سابع نیا ثيدح

 نب دمع ثيدح امأو « نابح نبا هحو بارطضا هيفو قرط نم ىناربطلاو دحأو دواد وبأو خيراتلا ىف ىراخبلا

 ىبأ ةياور نم رجح نب ىلع دئاوف ىف ايلاع هانیورو « ىناربطلاو دمحأو اضيأ خيراتلا ف ىراخبلا هلصوف شحج

 ىنلا ىطغ ىموم وبأ لاقو بابلا يف هدنسآ « هذن نع مقلي ی یناا رسح سنأ لاقو : : هيف هلوق ٠ . هنع ةيزخ نب ركب



 — ۲ تن

 ىلع هدو : هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأ تراث نب ديز لاقو « نامع بقانم ىف هلصو « ناثع لخد نيح ةيئبكر هَل
 هلصو مرج ىبأ ةيناجينأ ىف ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماش ثيدح . ريسفتلاو دارجلا ىف هلصو ثيدحلا « ىذه
 لسم ىف هلصأو دواد وبأ

 باب ىف فلولا هلصو « هبوث ىلع اندحأ دجسیف لر ینلا عم ىلصت انك سنآ لاقو شارفلا ىلع ةالصلا باب
 لسم ابلصو دوجسلا ةفص ىف ة.ءيبر نب رفعج نع ثيللا ةياور  ةالصلا باتک لئاوأ ىف بوثلا ىلع دوجسلا

 طسوالا ىف ینارطلاو

 نب معن ثيدح . دپشتلا ىف سولجلا ةنس باب ىف الوطم هلصو « ديمح وبأ هلاق يلج ر فارطأب ليقتسي باب
 كرابملا نبا نع هركذ هنأ جرختسملا ىف يعن وبأ معزو « معن انثدح ىورحلا رف وأ ةياور ىف كرابلا نبا نعدامح
 دم ابلصو - بويأ نبا وه - یح نع میرم ىلأ نبا ةياورو « روکذلا معن قيرط ینطقرادلا لصو دقو ؛ اقيلعت
 - ىنيدملا هللا دبع نبا وهو - ىلع ةياورو « ناءالا ىف هدنم نباو قبلا ةالصلا مظعت بانک ىف یزورلا رهن نبا

 ةصق نم فرط وه « ريكو ةلبقلا لیقتسا عقل ىنلا لاق : ةريره وبأ لاتو هلوق ٠ اهدجأ مل ثراحلا نب دلاخ نع
 لبقأو ربظلا ىتعكر ىف علي ىنلا مس دقو : هلوق « ظفللا اذه هيفو ناذئتسالا ىف فاؤملا هلصو دقو « هتالص ءیسلا
 أطوملا ىف یهو « همجوب سانلا ىلع لبقأو » اثم ءىش ىف سيل نکل قرط نم هلصو « قیام متأ مث هبجوب سانلا ىلع
 رذ ىأ دنع بويأ نب یعع نع میرم ىبأ نبا ةياور « ةريره ىبأ نع نايفس ىبأ نبا نع نيصحلا نب دواد قيرط نم

 مهاربا لاقو ِهلوِق ٠ ةرقبلا ةروس ريسفت ىف ريسفتلا ىف داعيسو« میرم ىنأ نیا انثدح , هريغ دنعو « رم ىبأ نبا لاق »
 ىف الا هلصو « ثيدحلا نيرحبلا نم لامب مس ىنلا قأ سنأ نع بيبص نب زيزعلا دبع نع - نامہط نبا وه -
 هلوق . جرختسملا ىف معن وبأو هحيص ىف ديمي نب دمت نب رع ىريجبلاو هيلامأ ىف هدنم نب هللا دبع وبأو كردتسملا
 سنآ نع ىرهزلا ثيدح « زئانجلا ىف فاؤملا هلصو « دجاسم مهئاينأ روبق اوذختا دولا هللا نعل إب ىنلا لوقل
 مدق : سنآ نع ةبالق ىبأ ثيدح . هنع ةبعش قيرط نم ربظلا تقو باب ىف هلصو « ىلصأ انأو رانلا ىلع تضرع
 ناك : ركب ىنأ نب نمحرلا دبع ثيدح . نيبراحلا باتک ىف ظفللا اذهب هلصو « ةفصلا ىف اوناكف لكع نم طهر
 نم مدق اذإ عقلي ىثلا ناك كلام نب بعك ثيدح . فيضلا عم رمسلا باب ىف فا لا هلصو « ءارقف ةفصلا باحصأ
 «بعك ةبوت ةصق ىف الوطم یزاغلا ىف هدروأو « اذكه ارصتخ دابجلا ىف هلصو « هيف لصيف دجسملابأدب رفس
 تاياورلا ضعب ىف ةشبحلا ىف ثيدحلا « سنوي ینربخآ بهو نبا یثدح رذنلا نب مهاربا دازو : هلوق
 ىلع نع هدنع ادنسم  ىراصنالا وه  ىحي نع - قلا وه  باهولا دعو  ناطقلا وه  ىح ةياود ىف دازو

 «ابپع رادنب ةياور نم. لیعاعالا هلصو دقو س نأ نع لک ةیاور لع فولخم وهو ا ییدا) نا
 « ولعب هنع نافع نب ىلع نب نسحلا ءزج ىف ال عقوو « یناسألاو هنع هدنسم ىف دمأ ابلصو نوع نب رفعج ةياورو
 نم باب ىف هلصو « ريعب ىلع مع ىنلا فاط سابع نبأ ثيدح . بتاكملا باب ىف فل وا ابلصو كلام ةياورو
 لسم هلصو < مهندح رم نبا نأ هللا دبع نب هللا ديبع نع ریثک نب ديلولا ثيدح « جحلا باتک ىف نكرلا ىلإ راشأ
 بيرغ ىف رجلا يهاربا هلصو « دم نب مصاع انثدح ىلع نب مصاع ثیدح « معن أ جرختسم ىف ولعب انل عقوو

 ةمدقلا # 4 م



 ةماقإلاو ناذالا نيب باب ىف هلصو « مقلي ىنلا جرخي یح سنآ نع وربع نع ةبعش دازو : هلوق « هل ثيدحلا

 ىلصملا بوث باصأ اذإ : باب ىف ةلصو « ثيدحلا ینابیشا لاق دلاغ لاق ددسم داز : هلوق ٠ ةبعش ثيدح نم

 هب ددسم نع « دج اذإ هنآ ما

 ىلع نب دحأو هجرختسم ىف ليعامسالا ةلصو ىناسربلا ركي نب دم انثد>- فلخ نب ركب لاق : تيقاوملا باوبأ

 ةبعش لاقو « ثيدحلا همادق لفتيال : سنأ نع ىنعب « ةداتق نع ديعس لاق هلوق ۰ ىرهزلا ثيدح عج ىف راب لا

 ديعس ثبدح امأ « ثيدحلا ةلہقلا ىف قزال : سنأ نع ديمح لاقو « ثيدحلا هيدي نيب قزال  ةداتق نع ىنعي -

 امأو « هنع مدآ نع فلؤملا هلصوف ةبعش ثيد> امأو « هحيحص ىف نابح ناو قرط نم هدنسم ىف دحآ هلصرف

 ىف شعالا نع  ىروثلا وهو - نایفس ةعباتم ؛ هنع رفعج نب ليعامسا قيرط نم اضيأ فلؤملا هلصوف دی ثددح

 هنع هدنسم ىف دحأ ابلصو ناطقلا ع ةءباتمو « هنع ىبايرفلا نع راثلا ةفص باب ىف فلؤملا ابلصو «دارالا
 هقيرط نم هلصو ةيواعم نأ ةياور نم هتدجو امنإو اهدجأ مل ةناوع ىبأ ةعباتمو « ىنيوزقلا دئاوف ىف انل تعقوو

 نب دم قيرط نم برغملا تقو باب ىف هلصو « ةرجاحلاب ربظلا ىلصإ رم ىنلا ناك : رباج لاقو هلوق . هجام نبا

 نع كلام ةياور مسم ابلصو « تيقاوملا ىف ىملسالا ةزرب ىلأ ثيدح ىف ةبعش نع ذاعم ةياور هنع نسح نب ورمع

 یلمذلا ابلصو - یراصنلا وهو  ديعس نب ىع ةياورو « هنع ینعقلا نع فا لا املصو « رصعلا تقو ىف ىرهزلا

 وهو  ةصفح ىبأ نبا ةياورو « نييماشلا دسم ىف ىناربطلا ابلصو هنع ةزح ىنأ نب بيعش ةياورو « تايرهزلا ىف
 « رجفلاو ءاشعلا نيةفانملا ىلع ةالصلا لقثأ : ی ىنلا نع ةريره وبأ لاق « اضيأ ىلهذلا ابلصو  ةرسيم نب دمج

 باب ىف ىناثلاو « ةعامج ءاشعلا لضف باب ىف امهنم لوألا لصو « ناثيدح ناذه « رجفلاو ةمتعلا ىف ام نوبلعب ول لاقو

 دحاو بايب اذه دعب هلصو ءاهب متءأف ءاشعلا ةالص دنع للي ىنلا بوانتن انك : ىموم ىبأ نع ركذيو هلوق . ناذآلا

 مهضعب لاقو ؛ ءاشعلاب متعأ : ةشئاعو سابع نبا لاقو لوق . رظن هيفو ىنعملاب هقاس هن ال ضيرٌَلا ةغيصب هدروآ امنإو

 ءاشعلا لضف باب ىف ةشئاع ثيدحو « ءاشعلا لبق مونلا باب ىف سابع نبا ثيدح لصو « ةمتعلاب متعأ ةشئاع نع

 ىرهزلا نع ةزمح بأ نب بيعش قيرط نم اهيوار میل ةيناثلا قيرطلاو « اع ةورع نع ىرهزلا نع ليقع قيرط نم
 نبا لاقو « ءاشعلا رخآ سنأ لاقو « ءاشعلا رخؤي ناك ةزرب وبأ لاقو < ءاشعاا ىلصي عقلي ىنلا ناك رباج لاقو هلوق

 تقو باب ىف فلؤملا هلصوف رباج ثيدح امآ « ءاشعلاو برغم ا ملم هللا لوسر ىلص سابع ناو بويأ وبأو رمع

 « ليللا فصن ىلإ ءاشعلا تقو باب ىف هلصو سفأ ثيدحو « ربظلا تقو باب ىف مدقت ةزرب ىلأ ثيدحو « ءاشعلا

 : ةزرب وبأ لاقو هلوق . قأيسو ةالصلا رصق باب ىف سابع نبا ثيدحو « جحلا ىف بويأ ىبأو رمع نبا ثيدحو
 ىف اذكه « ةدئاز انثدح ییراحا محرلا دبع هلوق . هلصو هنأ مدقت « ءاشعلا ىنعي اهريخأت بحتسي ام ىنلا ناك

 مرم ىفأ نبا لاقو هلوق ٠ محرلا دبع انثدح یورما رذ ىبأ ةياور ىف معن « ءادأ ةغيص هيف سيل انتیاور لج

 دمحأ اتثدح یوفبلا انثدح لاق « سلخلا ثيدح نم لوألا ءزجلا ىف ايلاعالوصوم ةانيور « بويأ نب ىع انربخأ

 یجب نب دجم ءزج ىف ةيلاع ةلوصوم اهانيور مايه نع ءاجر نأ ةياور « هب مجرم نأ نب ديعس انثدح روصنم نبا
 ةفص پاپ ىف فلولا ابلصو ماشه نع  نايلس نبا وهو  ةدبع ةعباتم « ءاجر نب هللا دبع انئدح : لاق لمذلا

 ۱ ١  هدونجو سیلب]



 امأ قربره وبأو ديعس وبأو ربع نياو رع هاور « رصعلاو رجفلا دعب الإ ةالصلا ه رکی مل نم باب : هلوق
 تب دح امأو  روکذلا بابلا ینف رمع نبا ثيدح امأو  هنع سابع نبا ثيدمح نم قرط نم هلصوف رع ثيدح
 ىلص ةبلس مأ نع بيرك ثيدح . هلبق ىذلا بابلا ىنف ةريره يأ ثيدح امأو  جحلاو ًاضیآ ةالصلا ىنف ديعس ىأ
 ىف ىنيارفسالا ةناوع وبأ ابلصو مامه نع لاله نب نابح ةياور قأيسو وپسلا باب ىف هلصو ۰ رصعلا دعب إب ىنلا
 ةالصلا ىف سنأ نع رماع نب ورمع نع ةبعش نع دواد ىبأو ةلبج نب ناهثع ةياور نابح نع ءاجر ن رابع نع هجڪ
 كلذ ليعامسالا باتك ىف سيلو ةلبج نب ناثع ثيدح لصو ليعامسإلا نأ ىاطاغم معزو < اهدجأ مل برغملا لبق
 سراف نب ورمع نب ناغع ةياور نم هيف امتإو

 ثيدح نم هجام نیا هلصو « هينذأ ىف هیعیص) لعج هنأ لالب نع ركذيو : ةمامإلاو ةماقإلاو ناذالا باوبأ
 عطقنمو فیعض هدانسزو لالب ثيدح نم روصتم نب دیعس هلصوو ؛ هدانسا فيض عم ماحلا هح و ظرَلا دعس
 : لاق ىنزوملا هللا دبع قيرط نم نابح نبا هححصو نييماشلا دنسم ىف ىناربطلاو نتسلا ىف دواد ىبأ دنع نكل اضيأ
 قيرظ نم هحيمص ىف ةعزخ نبا یورو  تنذأف ىنذأ ىف ىعبصإ تلمجل لالب لاق هيف اليوط اثیدح ركذف الالب تيفل
 , ةفيحج ىبأ نب نوع نع ةاطرأ نب جاجح نع وهو هينذأ ىف هيعبصإ لعج دقو نذؤي الالب تير لاق ةفيحج ىبأ
 دق نكل جاجحلا هدنع سيلو نوع نع ىروثلا ثيدح نم ىناربطلا هلصو دقو « كلذل هتمص ىف ةميزخ نبا ددرتو

 نوع نم ةدايزلا هذه عم امن ىروثلا نأ جردلا یباتک ىف تنيب

 وبأ هلاق اومتاف کناف امو اولصف متكردأ ام لاقو ؛ راقولاو ةنيكسلاب تأيلو ةالصلا ىلا یعسی ال باب : هلوق
 كرابملا نب ىلع هعبات هد لاقو « ريثك بأ نب یحم نع نابيش قيرط نم هلبق ىذلا بابلا ىف هلصوو <« ةداتق
 بويأ نب ىحي نع میرم ىبأ نبا ثيدح . ةعملا ىلإ ىثملا باب ىف كرابملا نب ىلع ثيدح لصوو - ىحي نع ىنعي -
 نم لوألا ءرجلا ىف ايلاءالوصوم هانيورو میرم ىبأ نبا انثدح لاق « هتياور ىف رذ وبأ هلصو «راثالا باستحا ىف
 ابلصو ةنيحم نبأ ثيدح ىف ةبعش نع ذاعمو ردنغ ةعباتم هنع ىدايزلا انثدح لاق ىوذيلا انثدح لاقو ءصاخلا ثيدح
 نإ دعس نب مهاربا هعباتو هل ىربكلا ىزاغملا ىف اهانيور مهاربا نب دعس نع قشا نب دم ةياورو « ليعامإلا
 ةفرعم ىف ولعب انل تعقوو هدنسم ىف ةيوهار نب قحا ابلصو دعس نع ةيلس نب دامح ةياورو < ةيبأ نع ميهاربا
 ابلصو ضيرم وهو ركب ىبأ فاخ سم ىنلا ةالص ىف ةبعش نع دواد ىبأ ةياورو « هدنم نب هللا دبع ىبآل ةباحصلا
 باب ىف فلؤملا ابلصو شععالا نع ةيواعم ىبأ ةياورو ءرفظملا نب نيسحلا هال ةبعش ثيدح ىف ولعب اهانیورو قبببلا
 لبق ءاشعلاب ةءادبلا ف رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىموم نع نامثع نب بهوو ريهز ثادح . مامإلاب متأي لجرلا
 دنسم ىف یناربطلاابلصو « سانلاب لصيلف ركب ابآ اورم ةشئاع ثيدح ىف ىرهزلا نع ىدييزلا ةعباتم اهدجأ مل ةالصلا
 ةعباتمو « تايرهزلا ىف ىلهذلا ابلصو همع نع ىرهزلا ىخأ نبا ةعباتمو « تاينارشبلا ىف ولعب انل تعقوو نيم اشلا
 ةعباتمل رمعم ةياورو « تايرهزلا ىف ىلهذلا اهدنسأ السرم رجع نب هلا دبع نب ةزمح نع ىرهرلا نع ليقع ةياورو « هنع حلاص نب ىحي نع ىنارهيلا دیا دبع نب ناملس قيرط نم هتخسن ىف اهانيور ىرهزلا نع ىلكسلا حب نب قحا



۲۸ - 

 دبع قيرط نم قربلا اهدروآو « هنع كرابلا نبا قیرط نم هدنسم ىف ىلعي وبأو تاقبطلا ىف دعس نبا اهاور ليقع

 هعبات نمو ىرهزلا ىخأ نبا ةياورك ةشئاع نع ةزمح نع اهيف دازف رمعم نع قازرلا

 نع ةشئاع نع هيف « هتالص تزاج رخأتي م وأ رخالا رخأتف لوألا مامإلا ءا سانلا ميل لخد نم باب هلوق
 رخأتف ةالصلا ىف ركب وبأ عرش دقو لب ىنلا جورخو سانلاب ركب ىنأ ةالص ةصق ىلإ كلذب ريشي « مقلب ىنلا

 رمتسا ركب ابأ نأ ىور ام ىلإ ريشي ؟ رخأتي مل وأ هلرق قو « هيلا ةراشالا تمدقت دقو تلي ىنلا مدقتو ركب وبأ

 ينلا لوقل لوق . ةعاجلا دهشي نأ ضيرملا دح باب ىف اضيأ هيلع وه ماکت دقو « هفلخ ىلص لب ىنلا نأو 2

 دواد وبأو سم هلصو دقو هدانسإ فلؤملا لصوي مل ثيدحلا اذه ءىلاعت هللا باتكل مژرفآ موقلا موي هل

 رباج ثدح ىف برام نع قورسم نب ديعس ةعباتم . یراصنالا وربع نب ةبقع دوعسم ىبأ ثادح نم ىذمرتاو

 « یناسنلاو جارسلا سابعلا وبأو هيوهار نب قحا ابلصو هنع مادك نب رعسم ةعباتمو « هحر ىف ةناوع وبأ ابلصو

 ةياورو « فاؤملا ابلصو راج نع رانيد نب وربع ةياورو ؛ رازنلا ابلصو ناملس قحا وبأ وهو ىنابيشلا ةعباتمو

 اباصو هنع ریبزلا ىبأ ةياورو « هريغو لبنح نب دحأ دنع هلصأو هجي ىف ةميزخ نبا ابلصو هنع مسقم نب هللا ديبع

 ىبأ ثيدح ىف یعازوالا نع ركب نب رشب ةعباتم . ىناسذلاو هبوهار نب قحا ابلصو شمعالا ةياورو « جارسلا
 مل هنع ديلولا نب ةيقب ةعباتمو <« قاسذلاو ةيبش یآ ناو دج اباضو هنع كرابلا نبا ةعياتهو ‹ فل ومل ا اباصو ةداتق

 ركذيو هلوق . اهدجأ  شعالا ع رضا ةمباتم . رذنملا نباو جارسلا الصو نابأ نع یسرم ةياور . اهدجأ

 انها مآ یاسالاو دواد وبأو لسم هلصو ثددخلا اذه < عدس نم :f مملو ىف اومتئا لاق هنأ ام يذلا نع

 نب ديشل نع ديبع نب ةبقع ثيديح « هرصتخا هنآل هب مزج مل الو حی وهو ديمح نب دبع دنسم ىف ايلاع هانیورو

 قزاي انم لجرلا تيأر ريشب نب نامعنلا لاقو هلوق . هقيرط نم جرختسملا ىف معن وبأو لبتح نب دحآ هلصو راسي
 یطقرادلاو دواد وبأو هحيص ىف ةميزخ نبا هلصو دقو هدانسإ فا لا لصرب مل ثيدحلا اذه « هبحاص بعكي هيعك

 نافع نع قا نع ماصتعالا ىف فلؤملا ابلصو بيهو نع نافع ةياور . لسم دنع هلصأ ثيدح ىف

 نع ةيلس نب دامح ةياورو « دبشتلا ىف سواجلا ةنس باب ىف ال وطم قأي ديمح ىلأ ثيدح : ةالصاا ةفص باربأ
 نع نامرط نب مهاربا ةياورو « قيبلاو جارتلاو هل نيديلا عفر ءزج ىف یراخبلا ابلصو نيديلا عفر ىف بويأ
 ىف ةبادلا تتلفنا اذإ باب ىف هلصو فوسكلا ةالص ىف ةشئاع ثيدح . قييبلا ابلصو ةبقع نب یسومو بويأ

 - یضاقلا قحسا نبا وه اذه ليعامسا نإ لیق ( یمنی ) كلام نع - سیوآ نبا ىنعي  ليعاعا لاق هلو . ةالصلا
 نع ىراخبلا ةياورا ةفلاخم ايف سيلو قزوجال قفتملا ىف هتياور تدجو نكلو « كلام نع ىنعفلا نع هاور

 ىنعي لبس لاقو هلوق ٠ نامزالا هذه ىف تعطقنا دقو هتياور طولا ىف اذكه هقايسو سيوأ نبا هنأ حصف ىنعقلا

 ةبقع نب ىسوم ةياورو « ةالصلا ىف ةراشالا بأي ىف هماتب هلصو < هلي ىنلا ىأرف ركب وبأ تفتلا - نسا

 ةبلس مأ ثيدح.لبنح نب دحأ ابلصو - زيزعلا دبع وهو - داور ىنأ نبا ةياورو < لسم ابلصو ةماخنلا ىف عفان نع

 ىف نونمؤملا مللي ىنلا أرق بئاسلا نب هللا دبع نع ركذيو هلوق ٠ جحلا ىف فا لا هلصو رجفلا ىف روطلا ةءارقب

 ىبأ نب ثراحلا دئسم ىف ولعب انل عقوو خيراتلا ف ىراخبلاو قاسنلاو لسم هلصو ثيدحلا اذه « ثيدحلا حيصلا
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 ءدحأ هللا وه لق ةءارقب حتثفي ناك ىذلا لجرلا ةصق ىف سنأ نع تباث نع رع نب هللا دسيبع ثيدح . ةماسأ
 نبا هاورو «هنع ىدرواردلا زيزعلا دبع نع سيوأ ىبأ نب ليعامسا نع ىراخبلا نع اعيمج رازبلاو ىذمرتلا هلصو

 «یدرواردلا نع ةزمح نب هاربا قيرط نم مهلك قفتلا ف قزوجلاو كردتسملا ىف ماحلاو هحيحص ىف ةميزخ
 ةعزخ نبا اباصو نيمأتلاب ربجلا ىف ةبلس ىلأ نع وربع نب دمع ةعباتم . يرش ىبأ نبا نع نيأزج ىف ولعب انل عقوو
 عاخاو نابح نباو ىربطلاو جارسلاو یناسنلاو ةعزخ نبا اباصو ةريره ىبأ نع رمجنا ميعن ةعباتمو « جارسلاو
 مكهبشأ انآ لس نأ دعب لاق مث  ةلمسبلابو نيبكتلابو نيمأتلاب رج ةريره ابأ نأ هيف ثيدحح نم الوطم ىنطقرادلاو
 ل هللا لوسرب ةالص

 نب كلام هيف هلوقو  هثيدح نم ليلق دعب هلصو <« مل ىنلا نع سابع نبا هلاق « ريبكتلا مامت] باب هلوق

 نع یسوم نع هاور هنال ةلوصوم نابأ نع ىموم ةياورو « ضرالا ىلع دمتعي فيك باب ىف هلصو ثريوحلا
 ركذو تايرهزلا ىف ىلهذلا ابلصو ريبكتلا ىف ثيللا نع حلاص نب هللا دبع ةياورو « مقرف نكل اعيمج نابأو مامه
 ةميزخ نبا هلصو « هيتبكر لبق هيدي عضي رمع نبا ناک عفان لاق هلوق . ابرق ىقأيسو ديمح ىبأ ثيدح نم اذارطأ انه

 بیبح ىبأ نب ديزي نع بويأ نب يج نع كرابملا نبا ةياور . افوقوم اضيأ قهبلا هدروأو اعوفرم امهديغو قببلاو
 ديزي نع ثيقأ نع حلاص ی ةياورو ءهل ةالصلا باتك ىف ينايرفلا رفعج ابلصو ىدعاسلا ديح ىبأ ثيدح ی
 ىناربطلا ابلصو

 نع ركذيو هلوق . جارسلاو هل ءاعدلا ىف یناربطلا ابلصو كلملا دبع نع ةبعش ةياور : ةالصلا دعب ركذلا باب

 قيرط رم یلماحنا ىلامآ ىف ولعب انل عقوو دواد وبأ هلصو « حصي مو هناكم ىف عوطتيال هعفر ةريره ىنأ
 ناثع ةياورو « ىاسنلا ابلصو ةيسارفلا دنه ثيدح ىف یرهرلا نع سنوب نع بهو نبا ةياور . هنع نييناهصآلا
 یناربطلا ابلصو ىرهزلا نع ىدييزلا ةياورو « مامإلا مايق ساناا راظتنا باب ىف فا وا ابلصو سنوي نع رمع نبأ

 اذكو هنع قيتع بأ نبا ةياور اذكو تايرهزاا ىف ىلهذلا اباصو یرهزاا نع برع ةياورو « نييماشأ| دنسم ىف

 بابش نبا نع ديعس نب ىحي نع ثيللا ةياور
 ىلإ ريشي هنأك  اندجسم نبرقي الف هريغ وأ عوجلا نم موثلا وأ لصبلا لكأ نم لب ىنلا لوق باب هلوق

 نم لاقف « ابنم انلكأف ةجاحلا انتبلفف تاركلاو لصبلا لكأ نع وقلي هللا لوسر یمن رباج نع ريبزلا ىبأ ثيدح
 دلخم ةياورو « هريغو عوجلا لمشت ةجاحلاف « لسم هلصو « ثيدلا اندجسم نيرقي الف ةنثنملا ةرجشلا هذه نم لک
 ابلصو بهو نبا نع خاص نب دمحأ ةياورو « جارسلا ابلصو ثيدحلا اذه ىف ءاطع نع خرج نبا نع ديزي نبا

 هلوق . تايرهزلا ىف ثيللا ةياورو ةمعطالا ىف ابلصو سنوي نع ناوفص ىبأ ةياور اذكو « ماصتعالا ىف فاؤملا
 وبف ماقرلا ديلولا نبا وهو شايع ىل لاقو لاق هنأ جرخت ملا ىف من وبأ مزج « ىلعآلا درع نع شايع لاقو
 ابلصو دجاسملا ءاسنلا علم نع ىهنلا ىف رع نبا نع دهاجب نع شعالا نع ةبعش ةعباتم . لوصوم

 ینارطلاو دحأ

 وبأو مم اباصو ردكنملا نب ركب يأ نع لاله ىبأ نب ديعسو جشالا نب ريكب ةياور 2: ةعمجا باتك وم
 یاسلاو دواد



 — “وال

 ثيللا ةياور . ةعمجلل بيطلا باب ىف هلصو « نتو لب ینلا نع ديعس وبأ لاقو « ةعمجلل كاوسلا باب هلوق

 ةدلخ ىبأ نع ريكب ن سلو, ةياور . قبلا اباصو دهاجب نع حلاص نب نابأ ةياور . ىلهذلا ابلصو سفوي نع

 بطخ سنأ لاقو هلوق ۰ قيبلاو ىليعامسالا ابلصو هنع تباث نب رشب ةياورو « درفلا بدلا ىف ىراخبلا ابلصو

 نم نافرط» امه < اماق بطخ رب ىنلا انيب سنأ لاقو « امئاق ةبطخلا باب كلذ دعب هلوقو « رينملا ىلع زل ىنلا

 ىف فلواا ابلصو دعس نب ىع نع لاله نب ناملس ةياور قأیسو « ءاقستسالا ىف فلؤملا هلصو كثردح

 و 1 ةوبنلا تامالع

 « ثيدح ىف بابلا رخآ یف ابلصو سابع نبا نع ةمركع ةياور « دعب امآ هانثلا دعب ةيطخلا ىف لاق نم باب

 معن وبأ ابلصو بلغت نب ورمع نع نسحلا نع ديبع نب سنوب ةعباتم « دابجلا ىف تأت ةماسأ ىأ نع دوم ةياورو

 ىبأ ةعباتم « لسم ابلصو باش نبا نع ديزي نب سن وب ةعباتم « ديبع نب سنوي مهم ةءامج ديناسم هيف هل ءزج ىف

 ىف اهانيورو ملسم اباصو دعب امأ هلوق ىف ديمح ىنأ نع هبیآ نع ةورع نب ماشه نع اعیج ةماسأ ىبأو ةيواعم

 « ةاكزلا ف ارصتخم هدحو ةماسأ ىأ قيرط نم فاؤملا ابلصوو ولعب ىلماحما ىلامأ ین و یناطلا حوتفلا ىبأل نيعب رالا

 ىف ىفاربطلا اباصو ةمرخ نب رولا ثيدح ىف ىرهزلا نع ىدييزلا ةعباتم . ملسم ابلصو نايفس نع ىندعلا ةعباتمو

 ةعمجلل نهدلا باب ىف فلؤملا هدنسآ تاصنإلا ىف نابلس ثيدح . نييماشلا دئسم

 هنيب هوحن دهاجب لاقو < فو ا ةالص ىف رع نبا نع عفان نع ةيقع نإ یسوم ثيدح : فو ا ةالص

 فلؤملا لصو « ةظيرق ىنب ىف الإ رصعلا دحأ نيلصيال : يي ىنلا لوقب ديلولا جتحا هلوق . ايفاش انايب ىليعاممالا

 بايب دعب رمع نبا ثيدح نم عوفرملا

 ليعامسالا ابلصو « ارتو رةلا لكأ ىف سفأ نع ركب ىلأ نب هللا ديبع نع ءاجر نب اجرم ةياور : نيديعلا باب

 وه « حيبسقلا نيح كلذو ةعاسلا هذه ىف انغرف انك نإ رسب نب هلل دبع لاتو هلوق ٠ دحأ دنسم ىف هلصأو معن وبأو

 عم مي ىنلا بحاص رسب نب هللا دبع جرخ دحآ ظفلو یناربطلاو ماحلاو دواد وبأو دحأ هلصو عوفرم ثيدح

 ةياور ىفو  حيبسفلا نيح كلذو هذه انتعاس انغرف دق يقلب ینلا عم انك نإ لاقو مامالا ءاطبإ ركنأف « سانلا

 ىف ليوطلا هثيدح نم فرط وه سانلا لباقم میم ىنلا ماق ديعس ىبأ ثيدح . ىحضلا حيبست نيح كلذو ىناربطلا

 نع بدؤملا دم نب سنوي ةعباتم « ماصتءالا ىف فلؤملا اباصو نايفس نع ريثك نب دم ةياور « ديعلا موي ةبطخلا

 تاصاا نب دم ةياورو قيلعتلا قيلغت ىف هانيب فالتخا هيفو « ةبيش ىب نب ركب ىبأ قيرط نم ليعامسالا ابلصو حيلف

 : امهدحأ « نيثيدح ىلإ كلذب ريشي « مالسالا لهأ انديع اذه كلي ىنلا لوقل هلوق . یرادلاو ىذمرتلا ابلصو

 ءانديع اذهو ادیع موق لكل ناف امبعد هلوق هيفو « متلي ىنلا دنع ناينغت اتناك نيتملا نيتي راج لا ةصق ىف ةشئاع نع

 مايأو ةفرع موب : لاق لِي ىنلا نع ماع نب ةبقع ثيدح : امهناث  نیدیعلا ةنس باب ىف هدنع لوصوم وهو

 لاق « رسولا باوبأ نم ممديغو عاماو ةيزخ نباو ىئاسفلاو دواد وبآ هلصو دقو « مالسالا لهأ انديع قيرشتلا

 هظفلب دحأ دنع وهو موصلا ىف هانعمب فاؤملا هلصو مونلا لبق رتولاب مقلب ىنلا یناصوآ : ةريره وبأ



 نم هسأر عفر اذإ ناك مقلب ىنلا نأ ةريره نأ نع جرعالا نع هيبأ نع دانزاا ىبأ نبا ةءاور : ءاقستسالا
 نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع ةزمح نب رع ةياور . هيف رظني ثيدحلا « ديلولا نأ مهلا لوقي ةريخالا ةعكرلا
 لئالدلا فو نئسلا ىف قبلا ابلصو ىحضلا ىنأ نع روصنم نع رصا نب طابسأ ةدايز . هجام نباو دمحأ ابلصو هيبأ
 نب هللا دبع نع نايفس نع دم نب هللا دبع ثيدح ىلع ةفوطعم ىهو هدنع ةلوصوم ركب ىبأ نع ىدوعسملا ةياور
 ىف هدع نم مهوو انيبم نايفس نع هدنسم ىف ىديملا هقاس دقو « هركذف ىدوعمملا ىقرخأو نايفس لاق ركب ىأ

 ةعمجا موب لئاقلا ییارعالا ةدق ىف سنأ ثيدح ىف سيوأ ىبأ نب ركب ىبأ نع ناملس نب بويأ ةياور . قيلعتلا
 .لماحا ىلامأ نم ثلاثلا ءزجلا ىف ولعب اهانیورو قوبلاو لیعامسالاو هحيحص ىف ةناوع وبأ ابلصو « ةيشاملا تكله
 ةششئاع ثيدح ىف رع نب هللا ديبع نع ىح نب مساقلا ةعباتم . تاوعدلا ىف قأت رفمج نب دمع نع ىسوألا ةياور
 نع ليقع ةياورو « ريبكلا ىف هتنيب فالتخا اهفو ىئاسنلاو دحأ ابلصو عفان نع ىعازوألا ةياورو « اهدجأ مل
 ناميإلا باتک ىف هلصو « هللا الإ نيلعيال سمخ : ةريره ىلأ ثيدح . كلذك عفان

 ثيدحو « الوطم رخآ عضوم ىف هلصو < فوسكلا ىف كلي ىنلا بطخ ةشئاع ثيدح : فوسكلا
 دبع ةياور . باوبآ ةينامث دعب هلصو « هدابع ام هللا فوخ هلوق ىف ىموم ىنأ ثيدحو « كلذك هایسآ
 نب دامح ةياورو هنع ناحطلا دلاخو ةبعش ةياور اذكو .رمقلا فوسك باب ىف فاؤملا ابلصو سنوي نع ثراولا

 نسحلا نع ثعشأ ةياورو ؛ اهدجأ مل ةلاضف نب كرابم نع ليعامسا نب ىسوم ةياورو « ىناربطلا ابلصو هنع ةلس
 وبأ لب اقلعم سيلو رع نبا ثيدح ىلع فوطعم « ام لوطأ ادوج تدج ام : ةشئاع ثيدح . ىناسنلا ابلصو
 اعيمج امهنع هاور ةبلس

 نباو سابع نباو یسوم وبأو ةريغلاو ركب وبأ هاور « هتايحل الو دحأ تول سمشلا فسکتتال باب هلوق
 فرسخلا ىف ءاعدلا باب : هدعب لاقو « امهنع هللا ىضر سابع نبا هاور فوسکلا ىف ركذلا باب هدعب لاقو « رع
 باوبأ ىف اپقرف هدنع ةلوصوم ةتسلا لب ةسنخلا ثيداحالا رب ىنلا نع اء هللا یطر ةشئاعو ىموم وبأ هلاق
 ناهع نب دمع هزج ىف ولعب انل عقو دقو ةعما ىف تمدقت ء دعب امأ : ىف ماشه نع ةماسأ ىبأ ةياور . فوسكلا

 سيل و لسم هحضوأ دقو رمت ىبأ نبا نع ديلولا ةياور ىلع ةفوطعم یرهزاا نع هريغو یعازوالا ةياور . ةمارك نبا
 اباصو نيسح نب نايفس ةءاتمو  یناسللاو دمحأ اباصو ربجلا ىف ىرهزاا نع ريثك نب ناملس ةعباتمو , اقلعم
 ٠  قيبلاو ىذمرتلا

 « نيك رشلاعم نيدلسملا دوج باب ىف فا ملا هلصو « سابع نبأ هلاق مجنلا ةدج باب هو : نآرقلا دوج باوبأ
 مل هللا نا : باطخلا نب رمع نع ىنعي « رمع نبا نع عفان داز هلوق ٠ اهدجأ مل بويأ نع ناهبط نب هاربا ةياورو

 سیل و جرج نبا وه عفان داز لئاقلاو « ةكيلم ىبأ نبا ةاور ىلع فوطعم وه « ءاشن نأ الإ دوجسلا انيلع ضرفي
 قفرملا هللاو قيبلاو امهيج رختسم ىف ميعن وبأو ىليعامسالا هضوأ دقو « ىزملا نظ اه اقلعم

 ةل لو اموي مب ینلا ىمسو هلوق . جحلا ىف ابلصو رباج نع ءاطع ةسباتم « ةالصلا ريصقت باوب ۱



 اهدجأ مل كرابملا نبا نع دمحأ ةعباتم . دعب فا وا هلصو « ثيدحلا ةأرمال لحال ةربره یآ تیدح ىف وه « أرفس

 ةعباتمو « دحأ ابلصو یربقلا نع ريدك نب ىحي ةعباتم . كرابلا نبا نم عمسپ مل هنال لبنح نب دمحأ وه سيلو

 ةعباتمو « ريبكلا ىف هتنيب لیبس ىلع فالتخا هيفو مكاحلاو نابح نباو دواد وبأ ابلصو هنع حلاص ىنأ نب لبس

 ىف ىلهذلا اماصو « اثالث برغملا ىلصي : باب ىف سنوي نع كيللا ةدايز . امهريغو دواد وبأو لسم ابلصو كلام

 نع ناهط نب مههاربا ةياور . ىليعامالا ابلصو « ةبوتكسلل لزنپ باب ىف سنوي نع ثيللا ةياورو ؛ تايرهزلا

 « رفساا ىف رجفلا قمكر ړل ىنلا عکد هلوق ٠ اهدجأ مل سفأ نع نيريس نب سنأ نع - جاجح نبا وه  جاجح

 نارمعو لالبو ةريره ىبأ نع بابلا قو « حبصلا ةالص نع مونلا ةصق ىف یراصنالا ةدانق يأ ثيدح ىف لاسم هلصو

 نيسح نع نامبط نب مهاربا ةياورو « ىلهذلا ابلصو سنوي نع ثيللا ةياورو « ريبكلا ىف اتنیب اک نيصح نا

 « جرختسملا ىف يعن وبأو نايفس نب نسحلا ابلصو ريثك ىبأ نب یحی نع كرابملا نب ىلع ةعباتمو « ىقببلا ابلصو ملعملا

 بابي دعب فلؤأ | ابلصو یح نع دادش نب برح ةعباتمو

 سابع نبأ ثيدح مدقت « سابع نبا هيف « سمشلا غيزت نأ لبق لحترا اذإ رصعلا ىلإ ربظلا رخوي باب هلو
 ىلع ناك اذإ هلوق نم ذخؤي هنأ الإ « لاحترالاب ديقم ريغ هنكل ةروكذملا نامبط نب مهاربا ةياور نم

 ريس ربظ

 نابلس نع نايفس ةياور اذكو « ةلوصوم ةيمأ ىبأ نب ميركلا دبع نع نايفس ةياور : عوطلاو دجبتلا باوبأ

 نب ىلع لاق » ناملس ةدايز ىف ىورح ا رذ یبآ ةياور ىف عقو نكلو « نايفس نع ىلع نع هدنع امهالك لسم نأ نبا

 مركسلا ديع ةياور نأ معز نم موو « مرشخ نب ىلع نع ىربرفلا ةياور نم ابنآ رهاظلاف « نايفس لاق مرشخ

 هديغو معن وب هنيب اک ةلوصوم ىه لب ةقلعم

 باوبلا هذه ىف كلذ دوصقم لصو « باحيا ريغ نم لفاونلاو لیلا ةالص ىلع رم ىنلا ضيرحت باب هلوق

 نإ ةرينلا ثيدح نم فلما هلصو « هامدق رطفت ىتح ةشئاع تلاقو « هامدق مرت ىتج ملي ىنلا مايق باب هلو

 ديمح نع رمحالا دلاغ ىبأ نب ناماس ةعياتم . حتفلا ةروس ريسفت ىف اضيأ هلصو ةشئاع ثيدحو « بابلا ظفلب ةبعش

 ثيدح نم فرط وه « مة لاق لیلا رخآ نم ناك ابلف مث ءادردلا یال ناملس لاقو هلوق . مايصلا یف فل ؤا ابلصو

 « دسأ ىنب نم ةأرملا ةصق ىف كلام نع ىنعقلا ةياور . ةفيحج ىبأ ثيدح نم بدالا ىف فلؤملا هلصو ليوط

 وبأو ليعامجإلا اباصو ىعازوالا نع نيرشعلا يأ نبا نع راع نبا وه ماشه ةياور . جرختسلا ىف معن وبأ ابلصو

 ابلصو ىرهزلا نع ليقع ةعباتم « لسم ابلصو یعازوالا نع ةبلس ىبآ نب ورمع ةعباتمو < امهجرختسم ىف معن

 « ريغصلا هخيرات ىف فلؤملا اباصو هنع یدیزلا ةياورو « ةحاور نب هللا دبع دنسم ىف ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا

 كلام نب نابتع ثيدح . مدقنملا رتولا ثيدح نم فرط وه « یحضلایتعکر قلب ىنلا ىناصوأ : ةريره ىبأ ثيدح

 ىرهزلا قيرط نم الوطم ليلق دعب فلؤملا هدنسآ ثيدحلا « راهلا دتما امدعب ركب وبأو ب هللا لوسر ىلع ادغ

 فلولا اباصو هنع بورأ ةعباتمو ءاهدجأ مل بتاورلا ىف عفان نع دقرف نب ريثك ةعباتم . هنع عيبرلا نب دوم نع

 ايف رظني ةبقع نب ىموم نع دانزلا ىبأ نيا ةياورو « باوبأ دعب



 — ۳ دا

 ةييذتلا مدقت ىذلا نامتع ثيدح نم فرط وهو < ملي ىنلا نع باتع هلاق ء رضحلا ىف ىحضلا ةالص باب هلوق

 دنسم ىف هانیور معن « ىحضلا ةالص امهالص نيتللا نيتعكرلا نأب حيرصتلا هقرط نم ءىش ىف هدنع سيل نكل هيلع

 لوسر نأ هظفلو  یرهزلا نع سنوي نع رع نب ناثع قيرط نم ولعب ىلهذلا ءزج قو ینطقرادلا نئسو دمحأ
 ابلصو قوزرم نب ور ةعباتمو ء قحس) اباصو ةبعش نع ىدع ىبأ نبا ةعباتمو « ىحضلا هتيب ىف للص رن ها
 ةل اصلا باتک ىف یناقیلا

 نع باهولا دبع ةعباتم . قرط نم امهثيدح لصو دقو « ةشئاعو سنآ هرکذ « ةعامج لفاونلا ةالص باب هلوق
 اضيأ لسم اباصوو ةبيش نأ نب ركب ىنأ دنسم ىف رمع نب هللا دیبع نع ريم نب ةدايز نب سم اباصو بوبآ

 دعس نب لبس هاور « هب لزني رمأب مدقت وأ هتالص ىف ىرقبقلا عجر نم باب هلوق ٠ ةالصلا ىف لمعلا باوبأ

 ‹همأو بهارلا جرج ةصق ىف ةعيبر نب رفعج نع ثيللا ةياور . ةعلا ىف هدنع لوصوم وه < وي ینلا نع
 هلوق « لسم اباصو « ةمجعملا لاذلاب هتعذف ةبعش نع ليمش نب رضنلا ةياور . امهريغو معن وبأو ليءامسإلا اباصو
 ةميزخ نباو ىذمرتلاو دمحأ هلصو «فوسک ىف هدوجس ین ىنلا خفن لاقو « رع نب هللا دبع نع ركذيو

 ۱ نايح ناو

 .ماشه ةياور . نيباب دعب هلصو « دعس نب لبس هيف « دسفت مل هتالص ىف لاجرلا نم الهاج قفص نم باب هلوق
 هنع لاله نأ ةياورو فلؤملا دنع ثيدحلا لصأو « دمحأ ابلصو ةالصلا ىف رصخلا نع ىهنلا ىف نيريس نبا نع
 ىناربطلاو جارسلاو دحأ اباصو « ريبكتلا ىف باپش نبا نع جرج نبا ةعباتم . دارف الا ىف ینطقرادلا اباصو

 بابب دعب اميدح لصو « ةبلس مأ نع بيرك هلاق ةالصلا ىف ةراشإلا باب هلوق

 « لهذلا ءزج ىف ادج ةيلاع اهانیورو ملسم ابلصو رمعم نع قازرلا دبع ةعباتم ييو زئانجلا بانك قو

 بیعش ةعباتمو « ليعامسإلا اباصو ليقع نع ديزي نب عفان ةياور . دعب ىل عقت مل ليقع نع حور نب ةمالس ةياورو
 نع هدنسم ىف یندعلا رمع ىبأ نبا اباصو هنع راشید نب وربع ةعباتمو « تادابشلا ىف فل أا اباصو ىرهزلا نع

 . لسم ابلصو ردكنملا نبا نع عرج نبا ةعباتم . ريبعتلا ف فاؤملا ابلصو رمعم ةعباتمو « هنع ةنييع نب نايفس
 نع كيرش ةياور « دجسملا سفك باب ىف هماتب فلولا هلصو « هب ىنوهتنذآ الإ ةريره ىبأ نع عفار ىلأ ثيدح

 سابع نبا لوق . یس یخ نبا دئاوف نم ىناثلا ءرجلا ىف اهانیورو « ةبيش ىبأ نب ركب وبأ ابلصو ىناهصألا نبا
 قييبلا هاورو اعوفرم ك اجلا هلصوو « افوقوم ةبيش بأ نباو روصنم نب ديعس هركذ اتیم الو ايح سجنيال لسا
 تیدح نم ةرابطلا ىف قوسلا ىف یثع بنجلا باب ىف فاؤملا هدئسأ  سجشال نمواا ثيدح . افوقومو اعوفره

 ليعامسإلا ارلصو ةيطع مأ ثيدح ىف نايفس نع عيكو ةياورو « ةرير هنأ نع عفار ىبأ
 ثيدح . ربع نع سابع نبأ ثيدح نم هلصو ؛ هيلع هلهأ ءاکب ضعبب تيملا بذعب رب ىنلا لوق باب هلوق

 نم لفك لوالا مدآ نبا ىلع ناك الإ ابلظ سفن لتقتال تیدح . رع نبأ ثيدح نم عضاوم ىف هلص و « عار لک

 عیدز نب ديزي نع دامح نا وهو لعالا دبع ةعباتم . قالا ءدب ىف دومسه نبأ ثيدح نم هلصو « ثيدحلا اپمد



 <« نع ليزيد نب مهاربا قيرط نم هثيدح ىف اهانيور ةبعش نع مدآ ةياورو « هنع هدنسم ىف ىلعي وبأ ابلصو

 حلا نع ىلعي نبأ نع هحيمص ىف نابح نباو هنع لسم ابلصو ةزمح نب ىح نع ىموم نب کلا ةياورو

 دقو ةيرام نم رب ىلا دلو مهاربا توم ةصق نم فرط وه « نونوزحن كب انإ للي ىنلا لوق باب هلوق

 نب یسوم ةياورو ؛ بايب دعب هلصو ؛نیعلا عمدت رمع نبا ثيدحو « ةيتالا ةريفلا نب ناملس ةياور ىف ركذ
 ميعن بأ اباصو « عضوت وأ ه نايفس نع ىديملا ةدايز . لئالدلا ىف قبلا ابلصو ةريفلا نب نايلس نع ليعامسا

 نب لهسو دعس نب سيق ةصق ىف شعالا نع قو يوه نأ هارو یدیلا قيرط نم هجرختسم ىف

 تنك : رباج نع ريبزلا ی ةياورو « روصنم نب ديعس اباصو ىعشلا نع ايركز ةياورو « معن وبأ ابلصو فينح

 نم فلؤملا هلصو « ةزانجلا ىلع ىلص نم ثيدح . لسم ىف هلصأو نارشب نباو ىئانلا اماصو ۰ ىناثلا فصلا ىف

 یشاجنلا ىلع اولص ثيدح . عوکالا نب ةبلس ثبدح نم هلضو < کیحاص ىلع اولص : ثيدح . ةريره ىلأ ثيدح

 ابلصو ىثاجنلا ىلع ةالصلا ىف راج ثيدح ىف نايح نب ناملس نع.نؤراه نب دیز ةياور : راج ثديدح نم هلصو

 « ىليعامسالا ابلصو جیلف نع كرابملا نبا ةياور . ليعامسإلا اباصو هنع دمصلا دبع ةعباتمو « ةشبحلا ةرجه ىف فلؤملا
 نم فرط وه « انتوببو انروبقا رخذإلا ىف ةريره ىلأ ثيدح . ىلهذلا اماصو ىرهزلا نع ريثك نبا ناملس ةياور

 ريبكلا خيراتلا ىف ىراخبلا اهاور ملسم نب نسملا نع حلاص نب نابآ ةياورو « اهريغو ةطقلا ىف فلؤملا هلصو هثيدح
 ريغ وه اذکه < لس الو ولعب مالسالا لاقو هلوق ..جحلا ىف فلؤملا ابلصو سوواط نع دهاج ةياورو ؛ هجام نباو

 دئاع قيرط نم مباك هدئاوف ىف لياخلاو هدن-م ىف ىايورلا نوراه نب دحمو ىنطقرادلا هلصو دقو « لئاقل وزعم

 ىرهزلا نع بيعش ةياور ةصق هثيدح ىفو ةرجشلا تحت میاب نم ناكو : هتياور ىف ىليلخلا داز « ىنزملا ورمع نبا
 ةياورو « رمعم ةياور اذكو «دا-مج لا ىف ابلصو هنع ليقع ةياورو « بدالا ىف فاؤملا ابلصو دايص نبا ةصق ىف

 ليئارسإ ىنب ركذ ىف فل ولا هلصو « مزاح نب ريرج انثدح لاهنم نب جاجح لاقو هلوق ٠ ىلهذلا املصو ىلكلا قاحسا

 ضعب ىف اذك « تارفلا ىنأ نب دواد ان؛دح نافع لاقو هلوق مآ لوصول ا هقايسو « جاجح انثدح دم انثدح لاق

 ةيهارك ىف رمع نبا ثيدح . نافع انثدح لاق ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هلصو اذكو « نافع انثدح ابضعب قو تاياورلا
 تعم ب ةبعش ىنعي - ردنغ داز هلو .لواس نب ىبأ نب هللا دبع ةصق ىف اضيأ زئانجلا ىف هلصو « نيقفانملا ىلع ةالصلا

 نب قاحسا ابلصو ةفيحج ىبأ نب نوع نع ةبعش نع رضنلا ةياور . ىئاسنلا هلصو « قح ربقلا باذع لوقي ثعشألا
 « ثيدحلا ثنحلا اوغلبي ملدلولا نم ةثالث هل تام نم : ةريره ىبأ ثيدح . روشنلاو ثعبلا ىف قيبلاو هيوهار

 ىف ةناوع وبأ ظفللا اذهب هاور دقو « ىناصألا نبا نع كيرش ةياور نم زئانجلا لئاوأ ىف هلصو نم ركذ مدقت

 نوراه نب ديزي لاقو « ملي ىنلا ايد ىف بدنج نب ةرمس ثيدح ىف هلوق . كلام نب سن أ ثيدح نم حی

 بهو ثب دح لصوو « هلع هدنسم ىف دمحأ نوراه نب ديزي ثیدح ىور « لجر رهلا طش ىلعو» ر رج نب بهوو

 نع انب اف ضع لاقو هلوق ۰ قلعملا ظفللا اذه هيفو هحيح ىف ةناوع وبأ هقاسو ارصتخ ىذمرتلاو لسم ريرج نبا

 دعجلا نب ىلع ةعباتم . ىموم نع لضفلا نب سابعلا نع ريبكلا ىف ىناربطلا هلصو « دیدح بولك ليعامسا نب یموم

 نباو ةرعرع نب دمع ةعباتمو « هنع قاقرلا بانك ىف فلؤملا اباصو «تاومالا اوبستال : ةشأاع ثيدح ىف ةبعش نع



 و سس

 شمالا نع سنأ نب دمو سودقلا نع نب هللا دبع ةياور اذكو « امهیلع فقأ مل ةبعش نع ىدع ىبأ

 هذ ريسفتلا ف وهو « ىحولا أدب ىف مدقت نايفس ىلأ نع سابع نبا ثيدح : 9 ةاكزلا باتك وو

 ناملس ثيدح امآ ء فا زا المو نقلا هع دقو ةن قاداح نع نالا ناو تر رح نب ناملس ةياور . ةدايزلا

 ةعبأتم . بدالا ىف فلولا ابلصو ةبعش نع دشار نب نم ةياورو « سا ىنف نامعنلا بأ ثيدح امار «ىزاغملا قف

 لسم ةياورو « رانيد نبا نع ء ءاقرو ةءاور اذكو « ديحوتلا ىف تأت رانيد نب هللا ديع نع - لالب نبأ وهو - - ناملس

 ءهنع مس نب ديزي ةياورو « ىضاقلا بوقعي نب فسویل مايصلا بانك ىف اهانيور حلاص نأ فورس نأ نأ
 ْ اضيأ لسم ابلصو ةريره ىبأ نع حلاص فأ نع لیپس ةياورو « هنع دعس نب ماشه نع بهو نبأ ثیدح نم سم اباصو

 دحأ وه یموم نأ ثيدح . الوطم نیبابب دعب فلولا هلصو ؛ اماذخأف ةقدصب قدصت لجرو : ةر ره ىلأ ثيدح

 نم فلولا هلصو « هللا هفلتأ اهفالت] ديرب سانلا لاومأ ذخأ نم : ثیدح . باوبأ دعب فلؤملا هلصو « نيقدصتملا

 نب ةريغملا ثيدح نم فرط وه « لالا ةعاضإ نع مثلي ىنلا یمن ثيدح . ضارقتسالا باب ىف ةريره ىلأ ثيدح

 « ثيدحلا ةقدص ىلام نم ملخنآ نأ یتبوت نم نإ هللا لوسراي تلق بعك لاق لوق ۰ ةالصلا ىف فا هلصو ةبعش
 نيح ركب ىلأ لعفك هلوق ٠ كوبت ةورغ ىف ىزانملا ىف هماعب هلصو دقو كلام نب بعك ةبوت ةصق نم فرط وه

 ربع ثيدح نم ؟اح لاو ىذمرتلاو دواد وبأ اباصرف ركب ىنأ ةصق امأ « نيرجابملا راصنالا رثآ كلذكو هلاع قدصت

 ءاش نإ ةبطا باتك ىف قأيسف راصنالا راثيإ امأو « ىرادلاو ديمح نب دبع یدنسم ىف ولعب هانيورو باطخلا نبا

 مالكلا أي هنع ةلظنح ةياورو « سابللا ف فلولا ابلصو نيتبحلا ىف سوواط نع لسم نب نسحلا ةعباتم . ىلاعت هللا
 ذاعم لاق سوواط لاقو : ةاكزلا ف ضرعلا باب ىف هلوق ٠ اهدجأ مل ةعيبر نب رفعج نع ثيللا ةياورو « كانه اهياع

 هلصو « هعاردأ سيتحا دقف دلاخ امأو ثيدح . جارما باتك ىف مدآ نب ىح هلصو « ثيدسحلا نيلا لمال
 دیعس ىبأ ثادح نم فل ولا هلصو « نکسیلح نم ولو نقدصت ثيدح : ليلق د ةريره ىبأ تدح نم فلؤملا

 نيديعلا ىف

 هلصو « هلثم يَ ىنلا نع رم نبا نع ماس نع رکذیو « عمتجم نيب قرفي الو « قرفتم نیب عمجال باب

 . ارصتخم ةيزخ نبا حیح و ىرادلا دنسم ىف هانيورو « لیوط ثيدح ىف ىذمرتااو دواد وبأو دمحأو لعب 0

 رذ ىلأ ثيدحو «ةاكرلا ىف ةثالثلا ثيداحالا فلولا دنسأ لبالا ةاكز ىف ةريره ىبأو رذ یو ركب ىنأ ثيدح

 تاي رهزلا ىف ىلهذلا هلصو « اقانع ینومنم ول : ركب ىلأ لوق ىف دلاخ نب نمحرلا دبع نع ثلا ةياور رذنلا ىف اضيأ
 نبا وهو ريكدب ةياور ةالصلا ىف مدقت دقو اهريغو ةبهلا ىف فلؤملا هلصو ةيبتللا نبأ ةصق ىف ديمح ىبلأ ثيدح

 لسم ابلصو رذ ىلأ ثيدح وحنب ةاكزلا منم نم بیهرتا ىف ةريره بأ نع حلاص ىبأ نع. جشآلا نب هللا دبع

 بنيز ثيدح نم فرط وه « ةبارقلاو ةقدصلا رجأ : نارجأ هل ثیدح . ميعن ىلأ جرختسم ىف ولعب اهانيورو

 حور ةعباتم « باوبأ ةثالث دعب فلؤملا هلصو دقو « ابجوز ىلع ةقدصلا نع اهاؤس ىف دوءسم نب هللا دبع ةأرما

 ريسفت ىف اهدنسأ لیعاس) ةعباتمو <« ةلكولا ىف فا وا اهدنسأ ىح نب ىح ةياورو « عويبلا ىف أت كلام نع

 اياصولا ىف هيلع فالتخالا ىف مالكلا قأيسو « نارمع لآةروس
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 . لبق ىذلا بابلا ىف هلصو دق « مقر ىنلا نع ديعس وبآ هلاق « رجلا ىف ماتيالاو جوزلا ىلع ةاكزلا باب هلوق
 ء ةقدصلا لب لع مثلَ ىنلا انلح لاق سال بأ نع ركذيو هلوق . ابيرق قاب « هعرادأ سيتحا ًادلاخ نأ تیدح

 نبا ةعباتم . هدنم نبال ةفرعملا ىف ايلاع انل عقوو ماحلاو ةميزخ نبا هححصو « امیدنسم ىف قاحسإو دحآ هلصو

 ةياور . لاومالا باتک ىف ديبع وبأو لبنح نب دمحأ اباصو « بلطملا دبع نب سابعلا ةصق ىف هيبأ نع دانرلا ىلأ

 قازرلا دبع ابلصو جرعالا نع تثدح لاق رج نبا ةياورو « ىنطقرادلا اهلصو « دانزلا ىبأ نع هيوهار نب قاحسا

 ىف ثيللا نع حلاص نب هللا دبع ةدايز « ةفيذح نب مج ابآ هناكم لع ليج نبا ىف سانلا فلاخو هفئصم ىف

 نبا وهو - للعم ةياورو «هل نامآلا باتک ىف هدنم نباو « طسوالا ىف ىناربطااو رازبلا ابلصو « ىمظعلا ةعافشلا

 نبا وهو - ناماس ةلاور . ىرتخبلا نبا ىلامأ ىف ولعب اهانبورو « هنع نايفس نب بوقعي اباصو بيهو نع ب دسأ

 را اا يراسل دشن نب دعس نع ًاضيأ ناملس ةياورو « جا ىف فاؤملا ابلصو ىح نب ورع نع - لالب

 ىود 6 هلوق . ةراتفلا ثيداحالا ىف ءايضلا ظفاحلا ابجرخ هقيرط نمو « هدئاوف ىف ةعزخ نب لضفلا نب دمحأ ىلع

 هلصو لالب ثيدحو « لضفلا ثيدح نم هدنسم ىف دحآ هلصو « ةيعكلا ىف لصي / هل نم ىنلا نأ سابع نب لضفلا

 « سنا زاكرلا ىف قلب ىنلا لمج امنإو هلوق ۰ هدنسم ىف یه ةبعش انأينأ لاق دواد ا ةياور « جحلا ىف فنصملا

 نع ةب الف 1 ةعباتم . عويبلا ىف یا7 ةعيبر نب رفعج نع ثيللا ةياور « ديعس ىنأو ةريره ىلأ ثيدح نم هلصو

 نباو هجام نباو دواد ىبأو ىئاسنلاو سم دنع هنع دیح ةعباتمو « هريغو دابجلا ىف ابلصو « نيينرعلا ةصق ىف سنأ

 ابصو تباث ةعباتمو ؛ جردملا باتك ىف امتركذ ةتکن هيفو ىزارلا دوعسم ىلأ ءزج ىف ولعب ال تعقوو « ةميزخ

 بطلا باتك ف فا لا

 تاب نم باب ىف فاؤملا 0 « ةفيلخلا ىذ نم "لهأ مقلب ىنلا نأ سنأ ثيدح وو جملا بانك 9و

 وهو - نابآ ةياور . بايثلا نم مرحلا سيليام باب ىف هلصو كلذ ىف سابع نبا ثيدحو « حبصأ ىتح ةفيلحلا ىذب
 سابعلا ىبأ ثیدح نم لوألا ءزجلا ىف ولعب انل تعقوو جرختسملا ىف يعن وبأ ابلصو رانيد نب كلام نع - راطءلا

 ىبأ نب دمج انثدح یورما رذ ىبأ ةياور ىف عقو عيرز نب ديزي نع ىدقملا ركب ىلأ نب دمع ةياورو « حجيج نبا

 وأ نيحيحصلا ىف سيل ام ةراتخلا ثيداحالا باتك ىف اهبجرخأو تاقلعملا نم یمدقلا ءايضلا اهدع نكلو ركب

 نب ديعس اهاور رانيد نب ورع نع ةنييع نبا ةياور « ريبكلا ىناربطلا مجعمو ىلعي ىلأ دنسم نم امهدحأ

 ريبكسلا ىف اهانيب ةلصتم رخآ هجو نم انل تعقو دقو ىليءامسإلاو هريسفت ىف متاح ىنأ نباو روصنم

 ضعب ىف جرج نبا نع مصاع ىبأ ةياور ماصتعالا ىف هلصو « كرابم داو قيقعلا لَو ىنلا لوق باب هلوق

 رحن باب ىف فاولا اهدروأ سنأ نع لبر نع بويأ نع مهضعب ةياور « مصاع وبأ انثدح تاياورلا

 ةمئاق ندبلا

 ىبأ ةعباتم . باوبأ لبق هلصو « سم ینلا نع رمع نبا هلاق « حبصأ ىتح ةفيلملا ىذب تاب نم باب هلوق

 وبأو دمحأ اباصو ةيعش ةياورو « قفتملا ف قزوجلاو هدنسم ىف ددسم ابلصو ةيبلتلا ثيدح ىف شععالا نع ةرواعم

 بويأ نع ةيلع نب ليعامسا ةعباتمو « جرختسملا ىف معن وبأ اباصو ثراولا دبع نع رمعم ىبأ ةياور ىملايطلا دواد

 دعب فاؤملا ابلصو



۷ 

 باب ف فلؤملا هاصو « م ىلا نع رب نبأ هلا « د ىلا لالماک : هلو ىنا نەز لمأ نم بار هلوق

 روكذملا بابلا ىف اضبآ اراصو « خرج نبا نع ركب نب دم ةدايز یزاغلا رخآ نم نل ىلإ ابلع يقل ىنلا ثمب
 ماحلاو ىنطقرادلاو هو و ف هم زخ نبا هاصو < جا 2ا ف الإ جحاب مرعال نآ ةئمسلا نم سآ.ء نبا ثب لح

 ىلأ نع ىردحجلا نيسح نب ليضف لماك ىنأ ةياور « صاخلا رهاط ىنأ ثيدح نم ىناثلا ءزجلا ىف ايلاع هانيورو
 عقوو معن وبأو هج رختسه ف ليعامسالا ابلصو 2 ثايغ نب نايع نع ديزي نإ فس وا هاو ب ءاربلا رهو ا رشعم

 ةباور < یاسالاو اسم ابلصو ةورع نب ماشه نع ةر راعم ىأ ةياور . دعس نب ناثع نع رشم نأ نع ایهدنع

 یعازوالا نع ِ یاب املا وه و كاجضاا نا یک ةاورو 1 هو, و ف ةعزخ نأ ااصو لع نع حور نا ةمالس

 ابلصو ناطقلا نارمع ةمباتمو 6 لبنح نا نأ اباصو ةداتق نع راطعلا نابأ ةعباتم « هحروك ف ةنارع وبأ اباصو

 ًاضيأ دحأ ابلصو ةيعش نع یدپم نب نهرلا دمع ةءاودو ةعزخ نباو ىلع وبأو رح

 مو.هلا لئارآ ىف ىتاي « مهب ف-خیف ةبمک لا شيج وزفپ مب ینلا نع ةشئاع تلاق « ةبمكلا مده باب هلوق
 ةصق « ليعامسالا ابلصو بابش نبا ىخأ نبا نع ىدرواردلا ةعباتم . یناسألا ابلصو دقرف نيريثك نع ثيللا ةعباتم
 دلاخ نع نامبط نب ميهاربا ةعباتم . احم لاو ىذمرتلاو ىناررطلاو دحأ ابلصو ناكر مالتسا ىف ةيواعمو سابع نبا
 نم ريثك ىف عقو ةصق هيفو « لاجرلا عم يب ىنلا ءاسن فاط ءاطع ثيدح . قالطلا ىف فل لا اباصو ءاذحلا
 نب دامح ةياور نم قببلا هجرخأ اذكو ىلع نب ورمع ىل لاق هريغو رذ ىبأ ةياور ىفو « ىلع نب ورم لاق تاياورلا
 ىل لاق : لاق ىراخبلا قيرط نم هجرختسم ىف ممن وبأ هجرخأو « ىلع نب وربع یل لاق : لاق ىراخبلا نع رک اش
 نم ريثك ىف عقو ءارسإلا ثيدحل نادبع ةياور « :جرخلا قيض زيزع ثيدح اذه : هدعب لاق مث ىلع نب ورمع
 « نايفس نع ىديجلا داز هلق . قفنملا ف قزوجلا ابلصوو نادبع یل لاق رذ ىبأ ةياور ىفو « نادبع لاق تاياورلا
 ديبع ةياورو « لسمو دمحأ هلصو « ءاحطبلا نم انالهأ راج نع ريبزلا وبأ لاق هلوق ۰ ىديجلا دنسم ىن.هانيور اذك

 نيب علا باب . مسم ابلصو ءاطع نع كلما دبع ةياورو « سابللا ف فلؤملا ابلصو رمع نبا نع حيرج نبا
 ةرمع ةيعش نع ردذنغو بهور مدآ لاق متقلا باب ىف هلوق . ىليعامسالا هلصو خلا ليقع ىنثدح ثيللا لاق . نيتالصلا
 ردنغ ةياور امأو « ىقبلا ابلصرف بهو ةياور امأو « نارقلاو عتملا باب ىف اماصوف مدآ ةياور امأ « ةلبقتم
 هنع دحأ اج رخأف

 هلصو لبوط ثیدح نم فرط اذه < ىدملا مقلب ینلا دلق روسلا نع ةورع لاق ۰ ندبلا راعش] باب هلوق
 . هجولا اذه نم لیعاسالا هجرخآ نکل اهلع فقأ مل رع نب نامثع نع راشب نب بم ةعباتم . طورشلا ىف فلؤملا

 . ىبرحلل كسانملا ىف ولعب انل عقوو هدنسم ىف هيوهار نب قحا اباصو سنوي نع ةبعش ةياور ةديقم لبإلا رحن باب
 مساقلا ةياورو « طسو الا ىف ىناربطلاو ىليعامسالا ابلصو ىزارلا ناملس نب میحرلا دبع ةياور . قلا لبق حيذلا باب
 یئاسنلا ابلصو سيق نع ةبلس نب دامح ةياورو « هنع لبنح نب دمحأ اهجرخآ نافع ةياورو « اهیلع فقأ مل ىحي نبا
 هلصو هللا ديبع ثيدحو « هريغو لسم هلصو عفان نع ثيالا ثيدح ريصقتلاو قلحلا باب .. نابح نباو ىواحطلاو
 ىبأ ثيدحو « ىذمرتلاو دواد وبأ هلصو سابع نباو ةشئاع نع ريبزلا بأ ثيدح « رحنلا موي ةرايزلا باب . لسم
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 « ليعامسالا جرختسم ىف رع نب هللا ديبع نع قازرلا دبع ثيدحو « قبيلاو ريبكسلا ىف ىناربطلا هلصو ناسح

 « ىزاغملا ىف فلؤملا هلصو ةورع ثيدحو « هانعم فل لا هلصو ةيفص تضاح ابلوق ىف ةشئاع نع م ءاقلا تبدح و

 لبنح نب دحأ هلصو رمعم ثيدح « ةبادلا ىلع ايتفلا باب ء بصعحما نم جالدالا باب ىف هلصو دوسالا ثيدححو

 زاغلا نب ماشه ثيدحو « سم ابلصرو هنع هدنسم ىف دمحأ اهاور ةنيبع نبا ةعباتم . ىنم مايأ ةيطخلا باب ء لسمو

 هلصو اةماسأ دآ ثيدح . ةياقسلا باحأ باب م ىبكافلا ثيدح ىف ايلاع انل عقوو هجام ناو دواد وبأ هلصو

 باب و ملسم هلصو دلاخ نب ةبقع ثيدحو « جاحلا ةياقس ىف ءاجام باب ىف فلؤملا هلصو ةرض ىبأ تیدحو «لسم

 ناو ةع زخ نباو لسم هلصو لاوزلا دعب كلذ دعب یرو ىضالا موي ىنلا یر رباج لاقو ‹راجلا یر

 لک رک بابو « تاینمح نيس راجا یر باب م رباج نع ريبرلا ىنأ نع رج نب كلملا دبع قیرط نم نابح

 هلصو هلك اذه ىف رع نا ثيدحو <« رع نبا هاور اهنم لك ىف لاق فقي لو ةبقعلا ةرج یر نم بابو « ةاصح

 لاق « نيترمجا دنع ءاعدلا باب ه هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس قيرط نم فقي مو رانا یر نم باب ىف فاؤملا

 باب ۾ ىلا نب دمحم یسرم ىبأ تیدح نم لیعافمالا هلصو « ىرهزلا نع سنوب نع رمع نب ناهثع انثدح دم

 . تضافأ ام دعب تضاح اذا باب ۾ هدئاوف ىف هيومحو طسوالا ىف ىناربطلا ابلصو ثيللا ةعباتم . عادولا فاوط

 ددسم ثيدحو « لسم هلصر مساقلا نع حلفأ ثيدحو « ىليعامسالا اباصو ةداتق ةياورو « ىقييبلا ابلصو دلاخ ةياور
 باب ه دارفالاو نارقلاو علا باب ىف فلؤملا ابلصو روصنم نع ريرج ةلاورو « هدنسم ىف هانيور ةناوع ىنأ نع ۱

 . بصحا نم جالدالا باب م ليعامسالا هلصو بويأ نع داح نع یسع نب دم ثيدح . یوط یذب لزن نم

 ريم نب هللا دبع نب دم نع نايفس نب نسا قيرط نم معن وبأو ىليعامسالا هلصو رضاع نع دمحم ثيدح

 نب دحأ هلصو دلاخ نب ةمركع ىتثدح قحا نبا نع دعس نب مهاربا ثيدح . جحلا لبق رمتعا نم باب : ةرمعلا

 سم ابلصو ةيواعم ىبأ ةياور . جحلا ىف لعفي ام ةرمعلا ىف لمفی باب ه هيبأ نع دعس نب مهاربا نبا بوقعي نع لبنح

 ىف فاؤملا ابلصو رباج نع ءاطع لاقو « رمتعملا لحي یتم باب ه ةعماج ىف اهانیور - ىروثلا وهو  نايفس ةياورو

 « اهيح نم اپکرح ديمح نع ريمع نب ثراحلا ةدايز « هتقان عرسأ نم باب م فاوطلا الإ كسانملا شام ا یضقت باب

 هلصو سابع نیا ثیدح . مرحلا رج دضعي ال باب ه امییدنسم ىف ةبيش ىنأ نب ركب وبأو لبنح نب دحآ ابلصو
 نم ىهنيام باب م هلبق ىذلا بابلا ف فلولا هلصو حيرش ىبأ ثيدح . ةکمب لاتقلا لعال باب ٠ باوبأ لبق فام ا

 نب نيسحلا وبأ ابلصو ةبقع نب ميهاربا نب ليعامسا ةياورو « ىئاسفلا ابلصو ةبقع نب ىموم ةياور . مرحملل بيطلا
 هلصوو ةمجرتلا دوصةم هيف سيل و سابللا ف فل وا ابلصو ةيريوج ةياورو « هنع ولعب انل تعقوو هدئاوف ىف نارشب

 نب هللا ديبع ثيدحو « هکردتسم ىف م احم لاو دواد وبأو لبنح نب دمحأ ابلصو قحا نبا ةياورو « همامتب ىلعي وبأ

 جح باب و اهيلع فقأ مل لس ىبأ نإ ثيل ةياورو « أطوملا ف كلام ثيدحو « ةميزخ نباو یئاسنلا هلصو ربع
 ىف ةرمعلا باب ىف فلؤملا هلصو ءاطع نع خرج نبا ثيدح . ملسم ابلصو ىرهزلا نع سنوي ةياور . نايبصلا

 ىرهزلا نع رمعم ثيدح ةنيدملا لضف ء هجام نباو لینح نب دمحأ ابلصو ربع نب هللا ديبع ةياورو « ناضمر

 ۱۳ خم اكوا نك نر هوم نب ناماس ثيدحو « نتفلا ىف فلؤملا هلصو

 تايرهزلا یف سنوي نع رمح نبأ



 لاقو هلو . هدعب ىذلا بابلا ىف هلصو ۰ ناضمر ماص نم لي ىنلا لاق هلوق . چ موصلا بانک وو

 موصب ناضمر دحآ نمدقتيال ظفلب فل وألا دنع وهو ظفللا اذهب لم هلصو « ناضمر اومدقتال - علم ىنلا ىنعي -

 ثيللا بناك ةياور نم ليعامسالا هلصو : سنويو ليقع ىنثدح ثيللا نع هريغ لاقو هلق . ثيدحلا نيمو وأ موي

 نع ثيللا نع خاص ىبأ نع تايرهزلا ىف ىلهذلا هدروآ اذكح و « فاؤملا هركذ ىذلا ظفللاب ليقع نع ثيللا نع

 ىلع نویی قبب ىنلا نع ةشئاع تلاقو « ةينو اياستحاو انامبإ ناضمر ماص نم باب ه ليقع ظفل وحن لاق سنوي

 می اذإ لب ىنلا لوق باب ه قاوسآلا ىف ركذام باب ىف عويبلا ف فلا هلصو ثيدح نم فرط اذه « مهتاين
 « اوهوصف هومتيأر اذإ ظفلب هدروأف ىراخبلا امأو « ظفالا اذه لسم هدروأ ثيدحلا اذه ء اوموصف لالما

 هدنسم ىف دمحأو ةعيرالاو امهحرت ىف نابح نباو ةيرزخ نبا ابلصو كشلا موي موص ىف رامع نع ةلص ةياورو

 ىف رووشملا هثيدح ىلإ كاذب ريشي ءاربلا هيف ( اوبرشاو اولكو إل لجو زع هللا لوق باب ه هكردتسم ىف جاج لاو

 اباصو ةريره ىبأ نع مامه ةياور ابنج حبضي مثاصلا باب ه هريغ ىو هلبق ىذلا بابلا ف لوصوم وهو ةيآلا لوزن
 یریکلا نئسلا قو ىنا بطال نييماشلا دنسم ىف رمع نب هللا دبع نب هللا دبع لاقبو هللا ديبع ثيدحو « هدنسم ىف دحأ

 ركذيو مئاصلل كاوسلا باب ىفو « مءاص وهو كاتسا هنأ لب ىنلا نع ركذيو مئاصلا لاستغا باب ىف هلوق . یاسا

 هم زخ ناو یذمرلاو دواد وبأو دحأ هلصو ؛ مئاص وهو كاتسي دلل ین تبر لاق ةع ر نب صاغ نع

 دنسم ىف ولعب انل عقوو هيبأ نع ماع نب هللا دبع نع فيعض وهو هللا ديبع نب مصاع قيرط نم مريغو ینطقرادلاو
 ثيدحو « لماكلا ف ىدع نبا هاور رباج ثيدحو « ظفللا اذهب ةعزخ نبا هاور ةريره ىلأ ثيدحو « ديمح نب دبع

 قاسنلا هاور ةشئاع ثيدحو  هحوفگ هنأ ىراخبلا نع ىذمرتلا يحو ةثالثلا نیسلا باصأو لجأ هاور دلاخ نب ديز

 هلصوو ىراخبلا هدنسپ مل ثيدحلا اذه « ءاملا هرخنع قشنتسیلف أضوت اذإ ملي ىنلا لوق باب م امهريغو نابح نباو

 نم همفر ةريره ىبأ نع ركذيو « ناضمر ىف عماج اذا باب ه ةريره ىبأ نع مامه ةفيحص ىف ايلاع انل عقوو سم
 ىف ولعب انل عقوو « ةريره ىنأ نع هببأ نع سوطلا ىنأ ثيدح نم نئسلا باعصأ هلصو « ناضمر نم اموي رطفأ

 نع رکذی و مثاصال ةماجحلا باب ىف هلو . فیض رخآ هجو نم ینطفرادلا هاورو بارطضا هيفو ىسلابطلا دنسم

 هعرذ نم اعوفم ةريره ىنأ نع نيريس نب دمحم نع ناسح نب ماشه ثيدح ىلإ ريشي « رطفب ءاق اذإ ةريره نأ

 لاق یرادلا لاقو هجولا اذه نم نئسلا باحآ هاور دقو , ضقيلف ءاقتسا نمو ءاضق هيلع سيلف مجاص وهو ءقلا

 « موجحلاو مجاحلا رطفأ دحاو ريغ نع نسحلا ثيدحو « هيف مو اماشه نأ ةرصبلا لهأ معز سن وي نب ىسيع

 نع ةبابش ةياورو « لعأ هللاو شايع ىنثدح خيراتلا فو « شايع ىل لاق ىراخبلا نم خسفلا ضعب فو قييبلا هلصو
 ركب ىبأ ةعباتمو « قالطلا ف فلؤملا ابلصو ريرج ةعباتم « رفسلا ف موصلا باب م هدنم نبال ةبعش بئارغ ىف ةبعش
 بابلا ف فلؤملا هدنسآ رع نبا ثيدح «ةن وقيطب نيذلا ىلعو باب م راطفالا ليجعت باب ىف اضيأ ابلصو شايع نبا

 ريم نبا ثيدحو « ةرقبلا ةروس ريسف# ىف فل ول هلصو ةبلس ثيدحو ءدوص#ملا هيفو هريسفت ىف ىناربطلاو ارصتخم

 نب ورم نع بهو نبا ةعباتم . موص هيلعو تام نم باب م جرختسملا ىف معن وبأو هلوطب قوبلا هلصو شحعالا نع

 - ناطقلا وهو - ىح ةياور ىنطقرادلاو ةنارع وبأو ةميزخ نبا ابلصو بويأ نب يح ةعباتمو « لسم ابلصو ثراحلا

 « ظفللا قسي لو لسم ابلصو رمحآلا دلاخ ىبأ ةياورو « ةيواعم ىبأ ثيدح اذكو « هنع دحآ اهاور شعالا نع
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 ثودحو « دعاص نبا ثيدح نم سداسلا ىف ولعب اذل عقوو « ممريغو قاسذلاو ىذمرتلاو ةميزخ نبا اضيأ ابلصوو

 رمعم ةياور سمشلا تعلط مث ناضمر ىف رطفأ اذإ باب ه قمبلا هلصو زيرح ثيدحو ملسم هلصو زمع نب هللا ديبع

 ؛ ىلا ىف أيس سنأ هاور لاصولا رثكأ نم لیکدتلا باب م هدنسم ىف ديمح نب دبع ابلصو ةورع نب ماشه نع

 هلصو ةفيحج وبأ هاور « لهالا قح باب م بالا ىف فلؤملا دنع ديح نع  رمحآلا دلاخ وبأ وهو - نابلس ةياور

 وهو ظفالا اذهب هجام نبا هلصو دب الا ماص نم ماص ال هلي ىنلا لاق هلوق ۰ ىنلا موص نم رك نيام باب لبق

 نب يحي نع رم يأ نبا ةياور « مدنع طفي لف اموق راز نم باب ه رهدلا ماص نم ماص ال ظفلب فلؤملا دنع
 نع تباث ةياور « رشا رخآ موصلا باب ه ىنيمشكلا نع ةميرك ةياور نم ايف ثيدحتلاب ةحرصم تعقو بويأ

 هلصو كلذك ناطقلا ىحي ريغلاب دارملا « مصاع ىبأ ريغ داز هلوق . ةعما موي موص باب ه لسم اباصو فرطم

 باب و هنع ىوذبلا ةياور دلاخ نب ةيده ثيدح ىف اهانور ةداتق نع دعا نب داح ةياورو « هئيدح نم قاسنلا

 ةعباتم . ردقلا ةليل لشف باب م هنع ىمفاشلا دنسم ىف باهش نبا نع دعس نب مهاربا ةياور . قيرشنلا مايأ مايص
 دبع ثيدح . ردقلا ةليل عفر باب ىف هلصو ةدابع هيف ردقلا ةليل ىرحت باب ه تايرهزلا ىف ريثك نب ناملس
 هنع ىندعلا رمع ىنأ نبا دنسم ىف اهانیور بيهو ةءباتمب بوبآ نع ققثلا باهولا

 ىف فاؤملا اهدنسأ ةريره ىبأ نع هبنم نب مامه ةياور « تاهبشلا نم هركي ام باب يه عويبلا باتك كوس
 ىف ةراجتلا باب ه هدنسم ىف جارسلا ابلصو ىرهزلا نع ةصفح ىبأ نبا ةياور « سواسولا رب مل نم باب ه ةطقللا

 نب هللا دبع ىنثدح هرخآ ىف لاقف ىربرفلا نع لمتسلا قحا ىبأ ةياور ىف انه فلؤملا هلصو تبللا ثيدح « رحبلا

 ىحي نب مامه ةياور « هديب هلبعو لجرلا بسك باب ه هريغو ىليعامسالا اضيأ هلصوو . اذهب ثيللا انثدخ خاص

 ربع ىبأ نبا دنسم ىف یمبر نع كلام ىبأ ةياور « ارسعم رظنأ نم باب « جرختسلا ىف معن وبأ ابجرخأ ماشه نع

 ةياورو ليئارسا ىنب ركذ ىف هدنع ةناوع ىنأ ةعباتمو « ضارقتسالا ىف فلؤملا دنع كالا دبع نع ةبعش ةعباتمو

 ىفو امهريغو یناسفلاو ىذمرتلا هلصو دلاخ نب ءادعلا ثيدح « ناعيبلا نيب اذإ باب ه لسم ابلصو دنه ىبأ نب يعن

 هذه سابع نبا لاق ابرلا لكوم باب ه یعفاشلا ركب ىبأ تايعابر ىف ولعب انل عقوو لصألا ىف هتنيب بلف قايسلا

 نع باهولا دبع ثيدحو جحلا ىف هدنع سواط ثيدح غا"وصلا ىف ليقام باب ه ريسفتلا ىف هلصو تازئأ ةيآ رخآ

 ىف ركب أ نب نمحرلا دبع ثيدحو ؛ ىتأي ريع نبا ثيدح . هسفنب جئاوحلا ءارش باب و اضيأ جحلا ىف ءاذحلا دلاخ

 يأ نع ةناوع وبأ ابلصو ‹ زہ انثدح دحأ داز هلوق ۰ رابخلا زوجي م باب ه اضیآ یاب راج ثيدحو « ةمءطألا

 یدسحا لاق , هتعاس نم بهوف یرتشا اذل باب ه هدنسب زهم انثدح لاق  ديعس نب دمحأ وهو  ىرادلا رفعج

 « یدیج ا انل لاق حيحصلا ىف ركاسء نبا ةياور قو « ىديملا دئسم ىف وه رمع نبا نع ور انثدح نايفس انثدح

 ىف فوع نب نحرلا دبع ثيدح قاوسالا ىف ركذام باب م لیعاحالا دنع دلاخ نب نحرلا دبع نع ثيللا ةياورو

 ةيهارك باب ه ىرعشالا ىموم ىلأ ةصق هيفو ناذئتسالا ىف رمع ثيدحو حاكنلا ف سنأ ثيدحو راصن لا لئاضف

  نرعع لاله نع لاله نب ديعس ةياورو « حتفلا ةروس ریسفت ىف ةبلس ىبأ نب زيزعلا دبع ةعباتم قاوسالا ىف بخصلا

 ثيدح نم فرط وه ؛ اوفوتست یح اولاتكحا رب ىنلا لاقو عئابلا ىلع ليكسلا باب م يرادلا دنسم يف ءاطع



 هد 1 س

 هلصو نافع نب ناثع ثيدحو « تاراماملا ىف واءب ا: عقوو دواد ىبنأو لجأ دنع رهو یراحا هللا دبع نب قراط

 م حاصلا ىف ناسيك نب بهو نع ماشه تبدحو «اباصولا ىف راج نع یمشلا نع سارف تدحو « هریغو دحأ

 لیعاعا داز ضبقب نأ لبق ماعطلا مب باب و بطلاو ةرجملاو جحلا ىف هلصو ةشئاع هيف إب ىنلا عاص 1 هک رب باب

 یتا المع لمع نم ثيدحو ریفصلا یناریطلا مجعم ىف رانلا ىف ةعيدخلا ثيدح « شجنلا باب و قیبلا هلصو كلام نع
 را نع ىا باپ « باوبآ نه كلزلا هلصو سنا هف اا میپ تاو ةسماللا عي باپ ه حاصلا ف
 ىف حابر نب ديلولا ةياورو « ىناربطال طولا مجعلا ىف دهاجب ةياورو لسم اباصو ةريره ىبأ نع حلاص نأ ةياور

 دنسم ىف هيف رّدلا ركصذب نيريس نبا ةياورو « لسمو دحأ دنع راي نب یموم ةياررو « عينم نب دحأ دنسم
 نب هللا دبع ثيدح ىف ولعب انل عقوو لسم دنع رولا ركذ نودب هتياورو « یناسفلاو مو رع ىبأ نباو ىمفاشلا
 ثيدح نم دمحأ دنع « هل حصنیلف هاخآ مدحأ حصنتسا اذإ ثيدح ؛ دابل رضاح عيبي له باب و ىناسارخلا قحا

 ‹ ةئيازملا عيب باي م سکلا ىف اهتنين یر خأ ق رظ هلو راج ثب ؛دح نم قبلا دنعو « هيبأ نع ديزي بأ نب م ےک

 ىلع فقأ ملدانزلا ىبأ نع بالا ثيدح « ابحالص ودبي نأ لبق راقلا عيب باب م مدقت اك هدنع لوصوم سذأ ثيدح

 هيأ نع دان رلا ىبأ نب ن“رلا ديع نع روصنم نب ديعس هاور نکل ةنء هبناك حلاص ىبأ ة ةخسذ ىف هنظأو هيلا دانسإلا

 نع ثيللا ةياور « راّلا عاب اذ] باب ه ىراخبلا خيش وه ناطقلا رحب نب ىلع ثيدحو « ديز نب ةجراخ نع
 قيرط ىف عقو فسوي نب ماش نع ىموم نب مهاربا ةياور 5 تربأ دق الخن عاب نم باب م تايرهزلا ف سل وب

 دنهل عملي ىنلا لاقو « مهدي نوفراعتيام ىلع راصنالا رمأ ىرجأ نم باب ىف هلوق ٠ ینوم نب ميهاربا یل لاق رذ نا
 ضرألا عيب باب « تاقفنلا ف لوصوم وهو ةشئاع ثيدح نم فرط وه « فورعلاب كدلوو كيفكيام ىذخ
 ىف رمعم نع فسوب نب ماش ةياورو « ددسم دنسم ىف ىرهزلا نع قحا نب نمحرلا دبع ةياور ؛ اعاشم

 أ دنع نابلس ثيدح « ىبرحلا نم كولملا ءارش باب ه دحاو بابب اذه لبق قازرلا دبع ثيدحو « ليحلا
 ات راع يس ةصقو « هحيح ىف نابح نبا دنع ةديرب ثیدح ىف عقو انه روكذملا ظفللاو ایهریغو ىناربطلاو

 قازرلا دبع اهركذ لالب ةصقو « هكردتسم ىف ع الا اهب حرصو بابلا اذه ىف فلؤاا اهلا راش أ بيبص یس ةصقو

 « ةئيملا مجش باذي ال بابو « ريالا لتق باب م ةفلتخم ظافلأب ةيلحلا ىف مسن وبأر هدنسم ىف ددسمو هفنصم ىف
 ىلأ نع ىربقملا ثيدح < مهضرأ عيبب دوهيلا رب ىنلا رمأ باب ه قأيسو رباج ثيدح اهيف ركذ رجلا ميرحت بابو
 لسمو دحأ هلصو ثيدحلا ةتيلاو رجلا عيب مرح هللا نا رباج ثيدح ىف مصاع ىبأ ةياورو « ةيزجلا ىف هلصو ةريره

 « هتياور نايفس عماج ىف نايفس نع ىندعلا ديلولا نب هللا دبع ثيدح « هدنع سیل نم ىلإ ملسلا باب ه دواد وبأو

 « ربیخ دوبل ىنلا لماعو ةرورضلا دنع نيكرشملا راجئتسا باب ه مولعم لجأ لإ ملسلا باب ىف هثيدح اذكو

 ىبأثيدح نم کام لاو دواد وب أو دمحأ هلصو « مهطو رش دنع نولسلا ثيدح « راسمسلا رجأ باب یزاغلا ىف هلصو

 هبطلا ىف فل ملا هلصو ةبعش ثيدح « ةيقرلا ىف ىطعيام باب م فوع نب ور ثيدح نم کامل او ىنطقرادلاو ةريره
 عفان نع ةيريوج ثيدح نم بابلا ىف هلصو , رطشلاب بيخ لِي ینلا ىطعأ رع نبا لاق « اضرأ رجأتسا ذإ باب
 نع ثيللا ثيدح . ةلافكلا باب م ةعرازملا يف هللا ديبع ثيدح لصوو عفان نع ربع نب هللا ديبع لاق هدعب لاقو
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 ىف سنوي نع هللا دبع ىئثدح خاص ىبأ ةياور « ركب ىبأ راوج باب ه عوببلا لئاوأ ىف مدقت « ةعيبر نب رفعج

 كرشأ دقو كيرشلا ةلاكو باب ء كرابلا نبا وه هللا دبعو « هيوملس بقمملا حلاص نب ناملس وه خاص وبأو تايرهزلا

 ىنلا نأ ىلع ثيدح نم جحلا ىف اههدحأ نيثيدح نم قفلم مالكلا اذه « اهتمسقب هرمأ مث هيده ىف ايلع قلب ینا

 لَ ىنلا نأ رباج نع ءاطع ثيدح نم ةكرشلا باتك ىف رخآلاو , ابمسقي نأ هرمأو هندب ىلع موقب نأ هرمأ التب

 ابلصو ةدبع ةعباتم ه تومت ةاش ليكولا وأ ىعارلا رصبأ اذإ باب ه ىدحلا ىف هكرشأو همارح] ىلع مقي نأ ايلع رمأ

 ليقع نب دم نع هئياور ىف لمتسلا هلصو مثيلا نب نع ثيدح ء الجر لک و اذإ باب م حابذلا باتك ىف فاؤملا

 لآ ريسفت ىف كلام نع لیعاح) ةعباتم . هللا كارأ ثيح هعض هليكول لاق اذا باب م هنع بینم نب ءادردلا ىلأ نع

 دبع نع اسم هجرخأ مهاب نب سم ثیدح « عررلا لضف باب م هنع دمحأ ارج رخ هنع حور ةياورو « ناريع

 باتك ىف خیشلا وبأ هلصو حلاص ىلأ ثيدحو « نيريس نبا ثيدح « ثرحلل بلكلا ءانتقا باب م هنع ديمح نب

 ه اهريغو ةرجملا ف فا لا هلصو سنأ ثيدح « لخنلاو رجشلا عطق باب ه مزاح ییا ثيدح اذكو هل بیهرتلا

 ىنلا با فاقوأ باب ه بدالا ىف ابلصو عفان نع ةبقع نب ميهاربا نب ليعامسا ةياور . موق لاب عرز اذا باب

 ۱ وم اضرآ ايحأ نم باب ه قرط نم هلصوو یعلاب هدروآ « خلا هلصأب قدصت رمعل رب ینلا لاق هلوق ۰ كلَ

 بر لاق اذا باب م ليثح نب دمحأ دنسم ىف راج تب دحو ةيبش ىلأ نب ركب یا دنسم ىف فوع نب ورمع تیدح

 . اضعب میضعب یساوپ ةباحصلا ناك ام باب ه ملسمو دمحأ ابلصو جرج نبا نع قازرلا دبع ةياور . كرقأ ضرألا

 ىرتشي نم مقلي ىنلا لاق ناثع لاقو < برشلا باب ه ملسم ابلصو مالس نب ةيواعم نع عفان نب عيبرلا ةياور

 دايز نب دمج نع ملسم نب عيبرلا ثيدح . ءاملا قس لضف باب ه لب
 وط ثديدح ىف ىذمرتلا هلصو « ةمور 7

أ ىأر نم باب م ةملس نب داح ثيدحو هحردص ىف ةناوع وبأ هلصو
 م ىلع ةياور هئا قحأ ض وحلا بحاص ن

 نع قحسا نبا ةياور . رم هل نوكي لجرلا باب ه كلذك يحب نع ثدللا ةياور . عئاطقلا ةباتك باب م اهيلع فقأ

 قلا بحاصل باب ه تايرهزلا ىف ىرهزلا نع ليقعو خاص ةياور . نویدلا ءادأ باب « كلذك راسي نب ريشب

 هجولا نم قييبلا هجرخأو مريغو ىئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هلصو < هتب وّهعو هضرع لحي دجاولا ىل ث.دح لاقم

 لجأ ىلإ هضرقآ اذإ باب و ةبهلا باب ىف ىتأي رباج ثيدح . دغلا لا ميرغلا رخأ نم باب ء فا لا هيلا راشأ ىذلا

 ىلع در مق ىنلا نأ رباج ثيدح « هيفسلا رمأ در نم باب ه غویبلا لئاوأ ىف رفعج نع ثيللا ةياور ىمسم

 نم ةضيبلا لشب ىنأ ىذلا ةصقىف رباج نع ديبل نب دوم قيرط نم دیح نب دبع دنسم ىف « هابن مث ىلا لبق قدصتلا

 قثدح قحا نبا نع هتياور فو « ىلعي وبأو ةيزخ نباو دواد وبأ اضيأ هاورو « نداعملا ضعب ىف اماصآ بهذلا

 ىذلا ثيدحو « ةريغملا ثيدح نم نيب أب لبق هدنع لوصوم لاملا ةعاضإ نع ىلا ثيدح دوم نع رگ نب مصاع

 ابلصو ةعيب ر نب رفعج نع ثيألا ةياور « ةمزالملا باب و رمع نبأ ثیدح نم دعب هدنع لوصوم عويبلا ىف عدخع

 نع ناطقلا یع ةياور « قيرطلا ىف ةرمت دجو اذا باب م تمدقت ثيللا ةياور . ةبشخ دجو اذا باب م ىليعامسالا

 کم لهأ ةطقل فرعت فيك باب م لسم دنع روصنم نع ةدئاز ةياورو « ىواحطلا ىناعمو ددسم دنسم ىف نايفس

 ديعس نب دمحأ ثيدحو « عويبلا لئاوأ ىف هدنع ةمركع نع دلاخ ثیدحو « فلؤملا دنع جحلا ف سواط تیدح

 م هدنم نبال ناعإلا ىف نابيش نع دم نب سنوي ةياور « ملاظملا صاصق باب و هدجآ مل یرادلا رفعج وبأ وهو
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 هاصو دعس نب لپس ثيدحح نم فرط وه « ةدعاس ىبب ةفيقس ى هلع ىنلا ساجو هلوق «فاقسلا ىف ءاجام باب

 نم فرط وه ؛ ثيدحلا ادجسم ركب وبأ ىتباف ةشئاع تلاق هلوق . رودلا ةينفأ باب ٠ برشلا باتك ىف فلؤملا

 ثيدح . هبحاص نذإ يغب ىهنلا باب م حاصلا ىف مایه ةياور «ىذألا ةطام باب م ةرجحلا ىف فلؤملا هلصو ثيدح

 ه اهدجأ مل بويأ نب ىع نع مجرم ىبأ نبا ةياور , هريغل ةعصق رسك اذإ باب ه راصنآلا دوفوو تايدلا ىف ةدابع

 هريسفت ىف ىرطلا ريرج نبا اهجرخأ سنوي نع ثيللا ةياور . ثاريملا لهأو مقبلا ةكرش باب

 ةورع نب ماشه نع ىدرواردلا ةياور < فوسكلا ىف ةفاتغلا نم بحتسي ام باب > قتعلا باتك 2

 ىلأ ءزج ىف ولعب ال تعقوو لسم ارلصو عفان نع ثيللا ةياور « نينا نيب ًاديع قتعأ اذإ باب ه قبلا ابلصو

 ةياور اذكو ةناوع ىلأ حیح ىف عفان نع قحا نا ةياورو « لسم ابلصو عفان نع بئذ ىبأ نبا ةياورو « مهجلا
 یراصن الا ديعس نب ىحي ةياورو « ةكرشلا ىف فلؤملا اهلصو عفان نع ءامحأ نب ةيريوج ةياورو « ةيريوج نب رخص

 اذإ باب م یناربطلاو لسم ابلصو عفان نع ةيمأ نب ليعامسا ةياورو « ىئاسنلاو داود وبأو لسمو دحأ ابلصو هنع

 ةياورو « دواد وبأ ابلصو نابأ ةياور « اهدجأ مل فلخ نب ىمومو جاجح نب جاجح ةعباتم « دبع ىف ابيصن قئعأ

 م ظفللا اذهب حاكذلا ىف هلصو یون ام ءىرما لكا ثيدح . ناسنلاو أطخلا باب م ىسلايطلا دواد ىبأ دنسم ىف ةبعش

 ىبأ ثيدح دلولا مأ باب م نامللا باتک ىف فلولا دنع ةماسأ نع بيرك و ةياور . هلل وه هدبعل لاق اذإ باب

 اليقعو « ىسفن تبداف سايعلا لوق ف سنأ ثيدح . لجرلا وخأ رسأ اذإ باب م نامالا باتك ىف هدنع ةريره

 کناوخ) ديبعلا مس ىنلا لوق باب م اقیقر برعلا نم كلم نم باب ىف اضرأ قيلعتلا اذه داعأو ةالصلا ىف مدقت

 ىف مسي مل ناو رہاج تیدح نمو بابلا ىف ىنعملاب وذ بأ ثيدح نم فلؤملا هلصو « نواكحأت ام مهومءطأف
 ديعس ىلأ ثيدح نم فرط وه « ديس ىلإ اوموق ثيدح « قيقرلا ىلع لواطتلا ةيهارك باب و درفملا بدألا

 نم فرط ديس نم ثيدحو « یزاغلا ف فاؤملا هدنسآ دقو ةظيرق ىنب ىف ذاعم نب دعس مكح ةصق ىف ىردخلا
 دانساب كلام نب بعك ثيدح نم ةفرعملا ىف هدنم نبا هلصو دقو « سيق نب دج اولاق م ديس نم ةءلس ینبل لپ هلوق

 نع ثيللا ثيدح « بناکلا باب م رباج نع ريبزلا ىلأ ثيدح نم درفلا بدالا ىف فلولا هلصوو « حيحص

 باب دعب هدنسآ رمع نبا هيف بتاكملا طورش نم زوج ام باب ه تايرهزلا ىف سنوي
 عم ىل اوبرضا ثيدح « هتعاس نم بهوتسا نم باب 8# ىقرلاو یرمعلاو ةحيذملاو ةبا باتک ب

 قستسا نم باب م هريغو بطلا ىف هدنع وهو « باتكلا ةحتافب ةيقرلا ىف ديعس نأ ثيدح نم فرط وه . امهس

 ىدهأ نم باب م هلبق ىذلا بابلا ىف ةداتق نآ ثيدح « ديصلا ةيده لوبق باب ه حاكنلا ىف دعس نب لهس ثيدح

 . ةيدحلا ف ةأفاكما باب 8 امدجأ مل ماه نع ناورم ىبأ ةياورو ظ لجر نع ماشم ةياور « هن اسأ ضعب ىرحتو

 اولدعا ثيدح <« دلولل ةبهلا باب ه اهيلع فقأ مل رضاح ةياورو « هنع هفنصم ىف ةبيش ىبأ نبا اهاور عيكو ةياور

 رمع نم ری ىنلا ىرتشا ثيدحو « دعب فاولا هلصو دقو ريشي نب نامعنلا ثيدح نم فرط وه . مدالوأ نيب

 ضرع نأ هجاوزآ مب ىنلا نذأتسا ثيدح ۽ هتأر مال لجرلا ةبه باب د یدیا دنسم نم عويبلا ىف مدقت « آريعب

 ةياور ءابجوز ريغل ةأرملا ةبه باب م بابلا ىف هدنع نادنسم باكلاك هتبه ىف دئاعلا ثيدحو « ةشئاع تيب ىف



 « عانلاو دبعلا ضبقب فيك باب ء فلؤءلا ن دلاولا رو درفملا بدالا ىف ثراحلا نب ورمع نع رضم نب ركب

 ةلصو « هطميلف ق> هيلع هل ناك نم ثيد> .انید بهو اذإ باب ه مدقت بعص راكب ىلع تنك ريع نبا ثيدح

 سنوي نع ثلا ةياور « ظفالا اذهب ددم دنسم ىف وهو ةريره ىنأ ثيد> نم ملاظملا باک ىف هانعمب فلؤملا

 اومنغام نزاو هبامصأو ملل ینلا بهو ثيدح . ةضوبقملا ةبملا باب م تايرهزلا ىف رباج دلاو نرد ةصق ىف

 نع دم نب تراث ةياور « حاصلا ىف هدنع لرصوم رهو محا نب ناورمو روسملا ثيدح نم فرط وه < منم

 رکذیو « هاسلج هدنعو ةيده هل یدهآ نم باب م هج رختسم ىف ليعامسالا ابلصوو هتياور ىف رذ وبأ ابلصو رعسم

 « اعوفرم سابع نبا كيدح نم ديمح نب ديع هاور « ثيدحلا اذه حصي لو هؤاك رش هءاسلج نأ سابع نبا نع

 ىف مدقت « خلا یدیم ۲ لاق « هبکار وهو هريعب بهو اذإ باب ه هبشآ وهو افوقوم هنع هفنصم ىف قازرلا دبع هاورو

 عويبلا ىف هلصو « ةراسو ميهاربا رجاه ةريره نآ تبدح . كرشلا نم ةيدملا لوبق باب 0 ايرق هداعأو عويبلا

 ةليأ كلم ىدهأ ديمح ىلأ تیدحو « ةيزجلا ىف سنأ ثيدح نم هلصو « مس اف ةاش لب ىنلا ىلا تيدهأ ثيدحو

 ىبأ نبا باتك نم ءايضلل ةراتخلا ىف اهانیور رديكأ ةصق ىف ةداتق نع ديعس ةياورو « ةاكزلا ىف هلصو ءاضيب ةلغب

 ةجرخأ دقو سنا نب رضنلا نع ةداتق ةياور ىلع فوطعم راج نع ءاطع ثيدح « ىرمعلا ىف ليفام باب و مصاع

 بیبش نب دمحأ ثيدح . ةحينلا لضف باب م اعم ندانسالاب مایه نع ديلولا بأ قيرط نم جرختسملا ىف يعن وبأ

 كتمدخآ لاق اذا باب ه قاقرلا ىف تأت یعازوالا نع فسرب نب دمع ةياورو « تايرهزلا ف سنوي نع هيبأ نع

 هجولا اذه نم ءايبنالا ثيداحأ ىف هلصر « رجاه امدخأف ةرب ره ىبأ نع نيريس نبا لاق « ةيراجلا هذه

 ه رونلا ةروس ريسفت ىف فا ملا هلصو « كفالا ةصق ىف سنوي نع ثدللا ثيدح 78 تادابشلا باتك وو

 ب ىنلا لاق باسن الا ىلع ةدابشلا باب ه جحا یف امدقت لضفلاو لالب ثيدح . ءیشب دوبش وأ دهاش دبش اذإ باب

 ثيدحو « لسم ابلصو نايفس نع ىدبم نبا ةعباتمو « ةبيبح مآ ثيدحح نم فرط !ذه « ةيبوث ةلس ابأو ىنتعضرأ

 ىمن ثيدحو . دودحلاو حاكنلا ف وهو فيسعلا ةصق ىف ةريره ىنأ ثيدح نم فرط < ةنس ىنازلا مع ىنلا ینا

 ثيللا تیدحو « اهريغو ىزاغملا ىف وهو بعك ةبو: ةصق نم فرط هيبحاصو كلام نب بك مالك نع ملي ىنلا

 حريص ىف ىعشلا نع زيرح ىبأ ةياور روج ىلع درشي ال باب م دواد وبأ هلصو تقرس ىلا ةأرملا ةصق ىف سنوي نع

 ىف رماع ىبأ ةعباتمو « بدألا ىف فل لا ابلصو ردنغ ةعباتم . روزلا ةداش ىف ليق ام باب م ىناربطلاو نابح نیا
 ثيدحو « تايدلا ىف فلولا ابلصو دمصلا دع ةعباتمو « هنع دحأ ابجرخأ زهم ةعباتهو  هدنم نبال ناميألا

 وبأ !ملصو هللا دبع نب دابع ةدايز ىمعالا ةدابش باب ه نيدترملا ةباتتسا ىف فلؤملا هلصو ىربرجلا نع ليعامس]

 تعشالا ثددح نم فرط وه « هني وأ كادهاش ثردح < لاومألا ق هيلع ىعدملا ىلع نيملا باب م هدنسم ىف ىلعي

 ايذاك هللاب فلح لجرو ثيدح . فاحتي فيك باب م هيلع یعدلا فلع باب ىف قيلعتلا داعأو دعب فلولا هلصرو

 لعل ثيدح « نيهلا دعب ةنيبلا ماقأ نم باب م نيبابب لبق هلصوو ةريره بأ ثيدح نم فرط وه « رصعلا دعب
 باتك ىفو < هانعع بالا ىف هلصو دقو ةيلس مأ ثيدح نم فرط وه « ضءب نم هتجح نحلأ نوكي نأ مكضعب

 ةريره ىبأ ثيدح « ةدابشلا نع كرشلا لهأ لأسي ال باب « سا ىف هدنع لوصوم روسملا ثيدحو « هظفاب ملاظملا



 ىبأ ثيدح « تالکشلا ىف ةعرقلا باب ه ةرقبلا ريسفت ىف فلولا هلصو « موبذکست الو باتكلا لهآ اوقدصتال
 مامه قیرط نم باوبآ لبق فا وم ا هدنسآ « مهيب موسي نأ رمأف اوعرسأف نييلا موق ىلع مب ىنلا ضرع ةريره
 هنع هبنم نبأ

 نوع يآ نب دحاولا دبع ةياورو « لسم ابلصو ىرخلا رفعج نب هللا دبع ةياور هتل حلصلا باتك قو
 ريشي نايفس ىنأ نع هيف نيك رشلا عم حاصلا باب م صلخلا ثيدح نم ثلاثلا ىف ولعب ال تعقو و یتطق رادلا ابلصو
 نب لس ثيدحو « ةيزجلا ىف فلولا هلصو كلام نب فوع ثيدحو « لقره  نأش ىف ليوطلا هثيدح ىلا كلذب
 ,قايسو بدالا ىف فلؤملا هاصو ركب یآ تذب یهو  ءامسأ ثيدحو « ماصتعالا ىف فا ولا هلصو فينح
 ىف معن وبأ اباصو یدبلا ةفيذح وبأ وهو دوعسم نب ىموم ةياودو « طورشلا لوأ ىف هلصو روسلا ثيدحو
 ء ةيدلا ىف حاصلا باب م هنع لبنح نب دحأ ابلصو ليعامسا نب لمؤم ةياورو . هحيحص ىف ةناوع وبأو جرختسملا
 ماشه قيرط نم هيبأ نيد ءافو ىف رباج ثيدح ءامرغلا نيب حلصلا باب ه ريسفتلا ف فلؤملا املصو ىرازفلا ةيادد
 ثيللا ةياور « نيعلاو نيدلاب حاصلا باب م اهيف رظني قحا نبا ةياورو « ضا رقتسالا ىف فلؤملا هلصو بهو نع
 تایرهزلا ىف سنوي نع

 قحا ةياودو « قبلا ابلصو ةريغم نع ةبعش ةياور « هلمج ةصق ىف رباج ثبدح يک طورشلا بانك 89
 ابلصو ردكنملا نبا ةياورو « ةلاكولا ىف فلؤملا ابلصو رباج نع ءاطع ةياورو « دابجلا ىف فلؤملا ابلصو ريرج نع
 « ديمح نب دبع دنسم ىف هنع ديبع نب دم ثيدح نم ولعب ال عقوو اسنلاو لسم اهاور ملاس نع شعالا ةياورو « لسم دنع ابلصأو اضيأ قبلا ابلصو رباج نع بيبزلا ىبأ ةياورو « اضيأ قييلا ابلصو ملسأ نب ديز ةياورو قييبا
 ةياورو« دمحأ اباصو بهو نع قحا نبا ةياورو « باوبأ دعب فاؤملا اهدنسآ بهو نع ربع نإ هللا ديبع ةياورو
 لسمو دمحأ اباصو ةرضن ىبأ ةياورو « امهدجأ مل مسقم نب هللا ديبع نع سيق نب دواد ةياورو « ملاس نع قحا ىبأ
 ةعب اتم « قالطلا ىف طورشلا باب م سا ىف هلصو روسملا ثيدح « ربملا ىف طورشلا باب ۾ هجام نباو ىئاسنلاو
 « سم ىلع هجرختسم ىف میعن وبأ ابصو ردنغ ةياورو « كلذك دمصلا دبع ةعباتمو « لسم ابلصو ةبعش نع ذاعم
 لاهنم نبا وهو جاجح ةياورو « الع فقأ ۸ - لسيمش نبا وهو - رضنلاو یدسیم ن نج رلا دعو مدآ ةياورو
 قالطلا ىف فاؤملا ابلصر یرهزاا نع ليقع ةياور « دابجلا ف طورشلا باب « عويبلا لئاوأ ىف مدقت ثيللا ثيدح « ضرقلا ف طورشلا باب م ىلعي وبأ اباصو ةلس نب دامح ةياور « ةعرازملا ىف طرتشا اذإ باب ه قسلا اباصو

 هاييلع فقأ مل رانيد نب ورمع نع  ىنئاطلا وهو - سم نب د ةعباتم 62# فقولاو اياصولا باتك ي
 ثيدح نم بدالا ىف فلواا هلصو نظلاو مايإ ثيدح ( نيد وأ ام ىصوي ةيصو دعب نم إل ىلاعت هللا لوق باب
 لي ىنلا نأ ثيدحو «رمع نب هللا دبع ثادح نم ناميإلا ىف فاؤملا هلصو ثالث قفانلا ةبآ ثيدحو « ةريره أ
 نع الإ ةقدص ال ثيدح . ىلع نع ترالا ثيدح نم ایهریغو ىذمرتلاو دمحأ هلصو ةيصولا لبق نیدلاب ىق
 ءرخآ هجو نم هظفلب دمحأر ىفادنلا هلصوو هظفل ريذب ةاكزلا ىف ةريره ىبأ ثيدح نم فل وا هلصو ىنغ ربظ
 ةياور . هبراقل فقو اذإ باب م قتعلا ف رع نبا ثيدح نم فاؤألا هلصو هدرم لا« ىف عار دبعلا ثيدحو



fدس  

 سابع نبا ثيدحو « ىنطةرادلا اباصو یراصنالا ةياورو « لسمو دحآ ابلصو ةحلط ىبأ ةصق ىف سنأ نع تباث

 باب ۾ اهرآ مل غبصأ ةعباتمو باب دعب فلؤملا هلصو ة رره ىلأ ثيدحو ۽ ءارعشلا ةروس رسسف# ىف فا لا هلصو

 دآ ةصقو هيلإ انرشأ ربع ثيدح . أيش فو اذإ باب ه نيباب دعب لوصوم رع ثيدح . هفقوب فقاولا عفتني له

 تاياورلا ضءب ىف عقو زيزعلا دبع نع ليعامسا ةياور . هليكو ىلإ قدصت نم باب م اپلا ةراشإلا تمدقت ةحلط

 نع رفعج نب ليعام] نع ركوش نب نسحلا نع هاور فلؤملا نأ قرطلا ركذو - سوأ ی نبأ وهو  ليعامسا انثدح

 ةروس ريسفت ىف فاؤملا دنع كلام نع - سيوأ ىبأ نبا وهو  ليعامسا ةياور . اضرأ فقو اذا باب ه زيزعلا دبع

 هيبأ نع نادبع ثددحو ؛ ةلاكولا ف تمدقت ىحي نب ىحب ةياورو « ةاكرلا ف فسوي نب هللا دبع ةياورو « نارمع لآ

 مدقت رمع ثيدحو « ةبعش نع ةب درفت نادبع دلاو ناثع نأ ینطقرادلا ركذو قييبلاو يعن وبأو ليعامسالا هلصو

 مدآ نب ىحي نع هللا دبع نب ىلع ثيدح ( نیب ةداهش اونم آ نيذلا اهبأ اي > لجو زع هللا لوق باب م هيلع هيبنتلا

 هجرختسم ىف ميعن وبأ اضيأ هلصو دقو « ىلع ىل لاق د ىورملا رذ ی ةياور ىف عقو یمهسلا ةصق ىف

 ه ديحوتلا ىف فلؤملا دنع هيبأ نع حيلف نب دم ةياور . نيدهاجلا تاجرد باب . چھو دابجلا باتك وو

 | فيلح نب لوس ثيدحح نم فرط ربع لوقو ةيزجلا ىف فلؤملا دنع ةريفلا ثيدح . فويسلا ةقراب تحت ةئجلا باب

 ىف مصاع ىبأ نبا اباصو ىرازفلا نع ىسيوألا ةعباتمو 2 هريغو ماصتعالا ىف فلؤملا دنع وهو ةيبيدحلا ةصق ىف

 عن وبآ ابلصو قلي دواد نب ناملس ةصق ىف رفعج نع ثيللا ةياور . دابجال دولا بلط نم باب م هل دابجلا باتك

 ثادسح نم باوبأ دعب فلؤملا هلصو دعس نع نافع وبأ هلاق هدهاشمب ثدح نم باب ه جرختسملا ىف

 - ةلس نبا وهو دامح نع ليعامسا نبا وهو  ىموم ةياور . رذعلا هسبح نم باب م ناثع ىنأ نع ىميتلا ناملس

 دنع سيق نب تباث ةصق ىف تبا نع دامح ةياور . لاتقلا دنع طنحتلا باب م هنع نأسلا ىف دواد وبأ ابلصو

 هدنسم ىف ددسم ةعباتم « ريخلا اهصاون ىف دوقعم ليخلا باب م تاقبطلا ىف دعس ناو ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا

 . ليخلا نيب قبسلا باب ه يعن ىبأ جرختسمو ريبكلا مجعملا ىف برح نب ناملس ةياورو « هنع ىنثملا نب ذاعم ةياور

دح . علي ىنلا ةقان باب ء هنع ديلولا نب هللا دبع ةياور . نايفس عماج ىف نايفس نع هللا دبع ةياور
 ربع نبأ ثي

 یموم ثيدحو « حلصلا ىف هلصو هنأ قبس روسملا ثيدحو «یزاغلا رخاوأ ىف عادولا ةجح باب ىف فاؤملا هلصو

 ىبأ ثيدحو « نینح ةصق ىف ىزاغملا ىف هاصو « سنا هلاق ب ىنلا ةلغب باب ه نتسلا فدواد وبأ هلصو داح نع

 . وزغلا ىف ةسارحلا باب م نايفس عماج ىف نايفس نع ديلولا نب هللا دبع ةياور . ءاسنلا دابج باب م ةيزجلا ىف ديمح

 ابلصوو ور انداز یورما رذ ىبأ ةياور ىف عقوو « ىعيطقلا ىلامأ ىف اهايور قوزرم نا وهو ورعع ةدايز

 هباوبأ دعب هلوطب هقاس نايفس ىبأ نع سابع نا ثیدح «ءافعضلاب ناعتسا نم بايو جرختسلا ىف يعن وبأ اضيأ

 بيسملا نبا ثيدح نم دابجلا لئاوأ ىف هلصو هليبس ىف دهاب نم ملعأ هللا ةريره ىبأ ثيدح . دیش نالف لاقي ال باب

 وهلا باب ۾ هنع جرعالا ثيدح نم دابجلا لئاوأ ىف اضيأ هلصو هايبس ىف ملكي نمي ملعأ هللا تادحو « هلع

 نع دمحأ ةياور « قردلا باب م ىلع انداز ىلمتسملا نع رذ ىبأ ةياور ىف عقو قازرلا دبع نع ىلع ثيدح بارحلاب

 , دواد وبأ هلصو یعر لظ تحت قزر لعج ربع نبا ثيدح « حامرلا باب م نيديعلا ف فلؤملا ابلصو بهو نبا



 عرد ىف لیقام باب ه ةبيش ىبأ نبا فنصم ىف لسم نسح دانساب دهاش هلو ديمح نب دبع دنسم ىف ولعب انل عقوو
 . ةياورو « ةاكرلا ىف فلؤملا هدنسأ ةريره ىبأ ثيدح نم فرط وه هعاردأ سبت>ا دقف دلاخ امأ ثيدح ؛ لر ىنلا
 م ضارقتسالاق هلصو ىلعم ثيدحو « لسلا ىف هلصو شعالا نع ىلعي تیدحو « ريسفتلا ىف اباصو دلاخ نع بيهو
 باب م ثعبملا ىف ابلصو ةبعش ةياورو ؛ ةرابطلا ىف ابلصو قحا نب فسوپ ةياور . ةميزحلاب نيكرشملا ىلع ءاعدلا باب
 باب و ناعالا یف هلصو رع نبأ ثيدمحو ةاکرلا ىف فا ؤا هلصو ريع ثيدح مالس الا ىلإ یراصالاو دولا ةوعد
 ورع نع بهو نبا. ثيدح . عیدوتلا باب ۳ جحلا ىف ابلصو سايع نبا نع بيرك ةياور « رپشلا رخآ جورظا
 ةصق ىف راج ثيدح ىلإ كلذب راشأ راج هيف سرعب دبع ثيدح- وهو ازغ نم باب ه ليعامسالاو یاسالا هلصو
 ءانبلا دعب وزفلا راتخا نم باب ه بای لبق هدنع لوصوم وهو سورع ین هللا لوسر اي تلقف : هلوق هيفو « ها
 فاؤملا هلصو رباج ثيدح « بعرلاب ترص ميلي ىنلا لوق باب ه ءایدن الا رابخأ ىف فلولا هلصو ةريره وبأ هيف
 هدن-م ىف هبوهار نب قحا اهجرخآ رشب نب دمع ةياور «فحاصلاپ رفسلا ةيهارك باب و سل او ةالصلاو ةرابطلا ىف
 برا دنع رييكتلا باب و هنع نوراه نب ديزي نع هدنسم ىف لبتح نب دجآ ابلصو قحا نبا ةياورو « هنع
 ىف فاؤملا هلصو ديمح ىنأ ثیدح « ريسلا ىف ةعرسلا باب ه ةوبنلا تامالع ىف فلؤملا اباصو نايفس نع ىلع ةعب اتم
 دقو لاثأ نب ةمامم ةصق ىف ةريره یآ ثيدح ىلإ ريشي ةمامث ثيدح هيف ءادف امإو دعب انم امإف باب ه جحلا رخاوأ
 رذ ىنأ قيرط نم تاياورلا شك أ ىف ةلوصوم تمقو ميعن ىبأ ةياور « هدحو ريسلا باب ه اهريغو ی زاغملا ىف هلصو
 . لايتحالا نم زوجیام باب ه ىئاسنلاو لاسم اهلص و ىدقعلا ماع ىبأ ةياور « ودملا ءاقل اونمتال باب ه هريغو یورما
 قدنخلا ةصق ىف فلؤملا امبلصو سنأو لمس ثيدح برحلا ىف زجرلا باب ه ىليعامسالا اماصو ليقع نع ثيللا ةياور
 ه عضوم ريغو تارعدلاو ىزاغملا ىف هلصو عوکالا نب ةملس نع ديبع ىنأ نبا وهو ديزي ثيدحو « ىزافملا ىف
 نامبط نب ميهار, ةياور « نيكرشملا ءادف باب م ىزاذملا ىفهلصو ةملس ثيدح «نالف نبا انأو اهذخ لاق نم باب
 ةريره ىبأنع یربقلا ةياور ءاودلست اودسأ دوبی مل ىنلا لوق باب هدجاسلا ركذ ىف ةالصلا ىف اهلع مالكلا مدقت
 ىف لینح نب دمحأ اپلصو شيعالا نع ةيواعم ىبأ ةياور « سانلا مامإلا ةباتك باب م اهريغو ةيزجلا ىف فاؤملا اباصو
 ىف ولعب انل تعقوو ىليعامسالا اهلصو ذاعم ةعباتم . اثالث ماقأف ودعلا ىلع بلغ نم باب . مس ابج رخأو هنع هدنسم
 تب دح . هوزغ ىف ةميذغلا مسق نم باب 5 لسم اباصو لعالا دبع نب ىلعألا دبع ةعب اتم و « نآرشب نب نيسحلا ی دارو

 هلصو كإذ ىف رمع نب هللا ديبع نع ريمت نیا ثيدح « لسلا لام نوكرشملا منغ اذإ باب م ةكرشلا ىف فل ول هلصو عفار
 عقوو « ریفصلا مجعملا ىف یناربطااو ملم اباصو ةعرز ىنأ نع نايح ىبأ نع بويأ ةياور «لولغلا باب ه هجام نبا
 لب ىنلا نع ورمع نب هللا دبع رک ذي مو لولغلا نم ليلقلا باب م ىضاقلا بوقعي نإ فسويل ةاكزلا باتک ىف امات انل
 « فاكلا حتفب ىنعي ةركرك مالس نبا لاقو : لاق ةركرك ةصق ىف دعجلا ىبأ نب ملاس ثيدح نم هقاس مث « هعاتم قرح هنأ
 باب م فوقوم هنأ خيراتلا ف فا وا ححصو فیض هدانسإ دواد وبأ هجرخآ ثيدح ىلإ لاغلا عاتم قرع راشأو
 . ريشبلا ىطعب ام باب و هنع ىنثاا نب ذاعم ةياور هدنسم ىف وه ةصلخلا ىذ ركذ ىف ددسم ثيدح حوتفلا ىف ةراشبلا
 نع ذاعم ةدايز 1 مودقلا دنع ماعطلا باب م یزاغلا ىف هلصو دقو هتبوت ةصق نم فرط وه كلام نب بعك ثب رح



 — و دس

 نب ديمح نع  ةريغملا نبا وهو - ناملس ةدايز مَع ىنلا عرد نم ركذام باب ۾ لسم ابلصو راج ثيدح ىف ةيعش

دخي نأ ةمطاف هتل اس نيح لمارألاو ةفصلا لأ يقلب ىنلا راثی] باب ه لسم ابلصو لاله
 هدنسم ىف دمحأ هلصو « اهم

 دوصقم نود مونلا دنع ركذلا اهميلعت ىف حيحصلا ىف هلصأو « الوطم ىلع نع هيأ نع بئاسلا نب ءاطع قیرط نم

 وبآ ابلصو ةبعش نع قوزرم نب ورمع ةياورو « بدالا ىف فا زا ابلصو رباج نع ملاس نع نيصح ةياور . ةمجرتلا

 ىف فلژلا هلصو نزاخ انأ امثإ ثيدحو « روكذملا راج ثيدح ىف مساق انآ اما ثيدحو « جرختسملا ىف معن

 وبأ ابلصو ةيعش نع قوزرم نب وربع ةياورو «بدالا ىف فا واا هلصو مئانغلا كل تلحأ ثيدح < ماصتعالا

 ىف اباصو ةيلع نبا ةياور . هيلع مدقيام مشق باب و رباج ثيدح نمو ةريره ىنأ ثيدح نم جرختسملا ىف ميعن

 ب ىنلا مهاژسو نزاوه ةصقو « سابللا ىف ثيللا ةياورو « تادابشلا ىف نادرو نب متاح ةياورو « بدالا

ع هيبأ نع بدعش نب ورمع ثيدحح نم یزانلا ىف قحا نبا هلصو مهف هعاضرب
 نم هريغو ىناريطلا هاورو “ هدج ن

 هلوقو « بابلا ىف راج ثيدح هيف ءىنلا نم مهطعي نأ سانلا دعي ناکام هلوقو « هوحن درص نب ريهز تب لح

 ثيدح لا ةراشإ هيف سيخ رم نم هللا دبع نب رباج یطعأ ام هلوقو « هدنع سنأ ثیدح هيف راصنالا یطعأ ام

 تاسیلماحا ىف ولعب انل عقوو رباج نع ناسيك نب بهو نع قحسا نيا قيرط نم ىنطةرادلاو دواد وبأ هاور

 ريرج ةدايزو « ةفلؤملا ةصق ىف ديز نب هللا دبع ةياور اذكو » ىزاغملا ف فاؤملا ابلصو سنوي نع ثبللا ةياورو

 « نيديعلا ىف فلؤألا ابلصو مصاع ىبأ ةدايزو « یزاغاا ىف فلؤملا ابلصو رمعم ةياورو « سم املصو مزاح نبا .

 اهدجأ مل احلاسراب ةرفغ ىبأ ةياورو

 جارخ) ىف ريع ثيدحو « دجاسلا ىف ةالصلا ىف مدقت نامبط نب مهاربا ثيدح 478 ةيزجلا باتك 99

خأ بهو نبأ ثيدحو « حتفلا ةصق ىف لوصوم ربع نا تبدحو « دابجلا ىف هلصو دوپلا
 ثيدحو « هعماج ىف هج ر

 جرختسملا ىف ميعن وبأ هلصو ىتثملا نب دم یسوم ىبأ

 ةلقصم نب ةبقر دنسم ىف ىناربطلا ابلصو راجنغ ىموم نبا وهو ىع ةياور 2 قلحلا ءدب باتك وو

 سنأ ثيدح « ةكئالملا ركذ باب م اهدجأ مل دانزلا بأ نبا ةياور . نيضرأ عبس ىف ءاجام باب ههيلامأ ىف هدنم نباو

 نب یسوم ةياورو ؛ بدآلا ىف ابلصو حيرج نبا نع مصاع بأ ةعباتمو « ةرجملا ىف هلصو مالس نب هللا ديبع لاق

 « نآرقلا لئاضف ىف فلواا هلصو ليربج ةضراعم ىف ةريره ىبأ ثيدحو « ىزاغملا ىف مزاح نب ريرج نع ليعامسا

 مل ةزمح ىبأ ةعباتمو « حاكتلا ىف اباصو شعالا نع ةبعش ةعباتمو  ةوبثلا تامالع ىف ةمطاف نع ةشئاع ثيدحو

 « سم ابلصو ةيواعم ىبأ ةعباتمو « هنع ىنثملا نب ذاعم ةياور « هدنسم ىف ددسم اهاور دواد نبا ةعباتمو « اهرأ

 ةفص باب م نالا ىف ةركب ىلأ ثيدحو , جحلا رخاوأ ىف فاؤملا هلصو ةنيدملا كاللا سرعت سنآ ثيدحو

 تعق وو لسم ابلصو ديبع نب ثراحلا ةياورو « نحرلا ةروس ريسفت ىف فا وا اباصو دمصلا دبع ىنأ ةياور « ةئجلا

 ثيدح نم مایصاا ىف فلؤملا هلصو نيجوز قفنأ نم ثيدح . ةئجلا باوبأ « قدسإ نب لینح ءزج ىف ولعب ان

 ةبعش نع ردنغ ةياور . رانلا ةفص باب م ءايناألا ثيداحأ ىف هلصو ةنجلا باوبأ ىف ةدابع ثيدحو « ةريره ىبأ

 ثيدحو « ولعب روبنز نإ ءزج ىف اهانيور ماشه نع ثيللا ةءاور سرب ةفص باب ۾ نئذلا ىف فل ولا ابلصو



 ىف ممن وبأو طسوألا ىف ىناربطلا ابلصو ديزي نب دلاخ نع ثيللا ةياورو « ةلاكولا باتك ىف یضم مثيلا نب ناثع
 نبا ةياورو « كلذك ىرهزلا نع سنوي ةياورو « سم ابلصو رمعم نع قازرلا دبع ةعباتم . نجلا باب ءجرختسملا
 ىف امه معن امهدجأ مل ةصفح ىبأ نب دجمو ىلكلا قحسا ةياورو « هنع امب.دنسم ىف یدیاو دمحأ ابلصو هنع ةئييع
 تعقوو ةباحصلا مجعم ىف ىوغبلا اهاور عم نب مهار ١ ةباورو < لسم الصو ىديبزلا ةياورو « ىلهذلل تايرهزلا

 بابلا ىف فلؤألا ابلصو ءاطع نع عرج نبا ةياور . باودلا نم سمخ باب ه یراهبربلا رحب ىبأ دئاوف ىف ولعب انل
 الصو شعالا نع ةناوع ىنأ ةعباتمو « ىراخبلل درفلا بدالاو ىلعي ىبأ دنسم ىف لعلا بيبح ةياورو < هلبق ىذلا
 ةياورو « هنع لينح نب دمحأ ابلصو ةيواعم ىبأ ةياورو « جحلا ىف ثايغ نب صفح ةياورو ؛ ريسفتلا ىف فا وم ا
 ليعامالاو دحأ ابلصو ماشه نع ةبلس نب دامح ةياورو « اهرأ مل مرق نب ناملس

 ىراخبلا امهلصو هنع بويأ نب ىحي ةياورو ؛ديعس نب ىحي نع ثيللا ةياور و ءاین الا ثيداحأ باتک قوس
 هلصوو ةالصلا ىف مدقت ءارسالا ىف نادبع ةياور . سیردا رکذ باب ه جرختسملا ىف ليعامسالاو درفلا بدالا ىف
 اهنع راسي نب نايلس ثيدحو « قلخلا دب ىف فلؤملا هلصو خرلا ىف ةشئاع نع ءاطع ثيدح . داع باب ه قزوجلا
 تيأر لب ىنلل لجر لاق ثيدح . ةءارب ةروس ريسفت ىف نايفس نع ريثك نبا ةياورو « فاقحألا ةروس ريسفت ف
 ةصق ىف ابلصو ةماسأ ىبأ ةياور . مهاربا باب ه هدنسم ىف ربع ىبأ نبا هلصو هتيأر لاق « ربنا دربلا لثم دسلا
 ىبأ ةياور . ددسم دنسم ىف دانزلا أ نع قحسا نب نمحرلا دبع ةعباتمو « بوقعي ةصق ىف رمتعم ةياورو « فسوپ
 ىف سنأ ةعباتمو « ىلعي وبأ ابلصو ورع نب دمع ةياورو , هدنم ىف دحأ اپلصو نالجع ةعباتمو « هنع ةفيلخ
 وبأ ابلصو رجاه ةصق ىف جرج نبا نع ىراصنالا ةياورو « هلوطب ةسنجلا ةفص ىف فاؤملا هلصو ةعافشلا ثيدح
 ىف ابلصو كلام نع ليعامسا ةياورو  عويبلا ف فلؤملا هلصو دحأ ىف ديز نب هللا دبع ثیدح . جرختسملا ىف ميعن
 ه بوقعي ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدحو « فموي ةصق ىف ميركلا نبا مرکسلا ةصق ىف رمع نبا ثيدحو « ريسفتلا
 يأ ثيدحو « هدئاوف ىف هیوسو ميعن وبأو یناربطل هاور « ماعطلا ءاقل] ىف دبعم نب ةربس ثادح د وم باب
 ةساتفو « رازبلا دنسم ىف كلذ ىف رذ یی ثيدحو « هدنم نبال ةفرعملاو مصاع ىبأ نبال داحالا ىف هيف سومشلا
 فلؤملا ابلصو ةدئاز نع ىءجلا نيسح ةياور . فسو» ةصق باب ه یرقلا نبا دئاوف ىف عفان نع ديز نب ةماسأ
 . اهرآ مل هنع ىلع ی نب دابع ةعباتمو « ملسم ابلصو ءارسالا ىف سلأ نع تباث ةعباتم « ىموم ةصق . ةالصلا ىف
 باب ه ليعامسالاو دابعلا لاعفآ قلخ ىف فاؤملا ابلصو ملس نب ناوفص نع ةبقع نب ىموم ةياور . دواد ةصق باب
 باب هاهدجأ مل دانزلا ىبأ نبا ةياورو « روذنلاو ناميآلا ىف فلؤملا ابلصو دانزلا ىبأ نع بيعش ةياور . ناماس ةصق
 ةعباتمو « تايرهزلا ىف ىلكلا قحساو ىرهزلا ىخأ نبا ةعباتمو « لسم اهلصو بهو نبا ةياور . میرم صف
 ةعب اتم . میرم نب ىسيع لوزن باب ہ یئاسنلا اباصو نامهط نب مهاربا ةياورو لسم ابلصو عفان نع هللا ديبع
 نع ةبعش ةعباتم . ليئارسا ىنب باب ه قبلا اباصو یعازوالا ةعباتمو « ناميالا باتك ىف هدنم نبا اباصو ليقع
 , ًاضيأ عويلا ىف هلصو ةريره بأ ثيدحو ۰ عويبلا ىف فا زا هلصو موحشلا ىف رباج ثيدحو « اهرأ مل شعالا

 ةمدهلا ۷۰ م



 د او نع

 ذاعم ةياورو « هنع دمحأ هجرخآ قازرلا دبع وه رمعم نع « هريغ لاقو هلوق ۰ لسم اباصو ةبعش نع ردنغ ةعباتمو

 تايرهزلا ىف ىرهزلا نع دلاخ نب نمحرلا دبع ةعباتمو « لسم اباصو ةبعش نع

 هدقتنا دقو ىراخبلا هقلع ىذلا قايسلا ريغب ملسم ابلصو ميهاربا نب بوقعي ةياور جج بقانملا باتك 9و

 ىف ةريره ىبأو رع نبا ثيدحو « باب دما فلولا هلصو دوسالا ىبأ نع دعس نب ثيللا ةياورو « دوعسم وبأ

 بلطملا دبع نبا انأ هلوق ىف بزاع نب ءاربلا ثيدحو « مالسلا مهلع ءايبنالا لئاضف.ىف امدقت ميركلا نبا ميركلا

 نم باب ه نيديعلا ىف مدقت هئادرب ىنرثسي رم ىنلا تيأر ةشئاع ثيدحو « ثيدح ءانثأ ىف دابجلا ف فلؤملا هلصو

 ةزمح نب مهاربا ةياور . ةوبنلا متاخ باب م ىنارطلاو ليعامسالا ابلصو ةصيبق ةياور . مالسإلا ىف هئاب ] ىلإ بستنا

 ةياورو « ةدايز اذه فو ثيدحب لبق اماصو قحا ىبأ نب فسوي ةياور . مقلب ینلا ةفص باب م بطلا ىف فاؤملا اباصو ۱

 « تايرهزلا ىف سنوي: نع ثيللا ةياورو « بقانلا ىف ىتأب یموم بأ ثيدحو « ةالصلا ىف رضم نب ركب نع ريكب نبا

 وه ريغلا نأ انفرعف ناملس نب رمتعم نع ىنعي « هريغ لاقو : هلو . ماصتعالا ىف رباج نع ءانيم نب ديعس ةياورو

 وه « ديلا دبع لاقو : هلو . هقيرط نم لئالدلا ىف قيببلاو ىليعامسالاو ملم هلصو كلذك « ذاعم نب هللا ديبع

 « قازرلا دبع نع هريغ هعبات : هلوق ٠ قييبلاو دواد وبآ ابلصو مصاع ىبأ ةياورو « دنسلا بحاص ديمح نب ديع
 دواد ىنأ نع دومحم ةياور . هنع ىح ةياورك قازرلا دبع نع اممدنسم ىف قعاو دمحأ نامامالا هلصو اذكه

 ثيدح . ريسفتلا ىف فال هلصو ركب ىنأ عزت ىف ةريره ىبأ نع مايه ةياور دوم انل لاق ىراخبلا لاق من وبأ لاق

 ثيدحو « ديعس ىنأ ثيدح اذكو « باب دعب هلصو سابع نبا ثيدحو « ةرجما لوأ ىف هلصو راغلا ىف ةشئاع

 ملاس نب هللا دبع ثيدحو « بابب لبق هلصو هيف ديعس ىنأ ثيدحو « ةالصلا ىف هلصو باوبألا دس ىف سابع نبا

 هللا دبعو ةيواعم ىبأ ةعباتمو « لسم ابلصو شعالا نع ري رج ةعباتم نييماشا| دنسم ىف ىناربطلا هلصو ىديبزلا نع

 ىلامأ ىف ةيواعم ىنأ ثيدح نم ولعب انل عقوو . اههدنع هنع ةفيلخ ىبأ ةياور . هدنسم ىف ددسم ابلصو دواد نبا

 نع رضاع ةمباتمو « هنم مو وهو ديعس ىبأ لدب ةريره ىبأ نع لاق نكل لسم هجرخأو « زازرلا رفعج ىبأ

 . اهلصو ةدئاز ىبأ نب ايركز ةدايز . رمع بقانم بابه هنع ىناسلا ةياور . دادحلا حتفلا ىلأ دئاوف ىف اهانيور شعالا

 مدقت . ةمور رثب رفح نم ثيدح : ناّمع بقانم . ًاضبآ لیعاسالا ابلصو بربآ نع ديز نب دام ةياور . لبعامسالا

 . ةشبحلا ةرجم ىف فاؤملا ابلصو ىرهزلا نع رمعم ةياورو « ةرسعلا شيج زپج نم تبدح اذكو « فقولا رخآ ىف

 تنأ ثيدح : ىلع بفانم . ةمثيخ ىبأ نبا ابلصو هريغو مصاع نع دامح ةدايز . اهرأ ملزيزعلا ديع نب هللا دبع ةعباتم

 ثيدح : رفعج بقانم . رمع ةافو باب ىف هلصو رمع لوقو « ءاربلا ثيدح نم حاکنلا ىف هلصو « كنم انأو ینم

 ثيدح نم ةافولاف هلصو ةنجلا لهأ ءاسا ةدرس ةهطاف ثيدح : ةمطاف بقانم . حاكنلا ىف هلصو قاخو قاخ تپشآ

 باب ه ربع ةافو باب ىف رع لوق : ةحلط بقانم . ريسفتلا ىف هلصو سابع نبا ثيدح رييزلا بقانم . اهنع ةشّئاع

 ثيدحو « سنا ىف ةلجلح نب ورمع نب دم ةدايزو دعس مالسإ باب ىف اباصو ةماسأ ىلأ ةعباتم . دعس بقانم

 نبا نع نادبع ثيدح نم ىل عقوو « اهرأ مل كرابملا نبا نع ميعن ةياورو « حاكنلا ىف ةثراح نب ديز ىف ءاربلا

 وه - نمحرلا دبع نب ناملس نع ىناصأ ضعب ىتئدح : هلوق ٠ فورعملاب مالا بانك ىف ايندلا ىلأ نبا هاور كرابملا

 هخي رات ىف هاتور كلذك <« نايفس نب بوم وأ نامل نع هقيرط نم تايرهزلا ىف هانور كاذك - ىلهذلا



 او

 . ةروكذملا ةدايزلاب ناملس نع یروصاا ىورطا ساع ىنأ نع نييماشلا دنسم ىف یناربطلا هاور اذگ و « ناملس نع
 رمعم نع قازرلا دبع ةياورو « عويبلا ىف فلؤملا هدنسآ ةريره ىبأ نع ريبج نب عفان ةياور : نسحلا بفانم
 هلصو « كيلعن فد تعمس ثب دح : لالب بقاتم . ديمح نب دبع دئسم ىف ايلاع ال تعقوو یذمیاو دحأ ابجرخأ

 ديز نب هللا دبع هلاق « راصن الا نم اما تنکل ةرجحلا الول ثيدح . مدقت ةمطاف ثیدح . لیلا ةالص ىف فلؤملا
 نب دعس بقانم ىف فاؤألا ابلصو ةبعش نع دمصلا دبع ةياور ٠ راصنالا رود لضف باب ه نينح ةوزغ ىف هلصو

 ىف سنأ نع ةداتق ةياور . ديز نب هللا دبع ةيأور نم ىزاغملا ف ضوحلا ىلع وقلت یح اوريصا ثيدح . ةدابع

 . ريضح نب ديسأ ةيقنم باب م ىلا«: هللا ءاش نإ سايللا ىف ىتأت هنع ىرهزلا ةياورو « ةبملا ىف اباصو دعس ليدانم
 هلصو ةيلس نب دامح ثيدحو « دارطل ةباحصلا لئاضف ىف ولعب انل تءقوو «ىليعامسالا املصو تباث نع رمعم ةياور
 هللا دبع بقانم . ابماب نيسفتلاو یزافلا ىف یهو كفالا ةصق نم فرط ةشئاع لوق : ةدابع نب دعس ةبقنم . ىلاسفلا
 بهوو دواد ىنأ ةياورو « هنع هدنسم ىف هيوهار نب قحسا اهجرخأ ةبعش نع ليمش نب رضنلا ةياور : مالس نبا
 ةياور : ةبتع تذب دنه ركذ « هحيمص ىف ةناوع وبأ اهاور لیلا نب لیعاسا ةياور : ةحيدخ بقانم . امهدجأ مل

 نب ركب ىبأ ءزج ىف ولعب اهانيور ثيللا ةياور . ليفن نب ورمع نب ديز باب ه قهباا اباصو هللا دبع نع نادبع
 نب ديز نأ هيبأ نع الإ هلعآ الو هللا دبع نب ملاس انثدح ةبقع نب یعوم لاق : لوق ٠ دراد ىبأ نبا نع روبنز

 . ةيلهاجلا مايأ باب م همان هجولا اذه نم ريبكلا هدنسم ىف ىلعي وبأ هلصو « ماشلا ىلإ جرخ ليفن نب ورم
 نب دمحأ ابلصو قحسا نبا ةعباتم . ةكمب عملي ىنلا قلام باب ٠ جرختسلا ىف ميعن وبأ هلصو بهو نبا ثيدح
 وبأو دابعلا لاعفأ ناخ ىف ىراخبلا ابلصو وربع نب دحم ةياورو « یناسنلا ابلصو ماشم نع ةدبع ةياورو « لبنح
 ىف ولعب اهانیاورو « هدنسم ىف یسلایطلا دواد وبأ ابلصو یحضلا ىبأ ةياور . رمقلا قاقشنا باب ه هماتب ىلعي
 راد تيرأ ةشئاع ثيدح . ةشبا ةرجه باب« لئالدلا ىف قببلا ابلصو ملسم نب دمع ةعباتمو « هدنم نبال ةفرملا
 ىف فاؤملا هلصو - سيع تذب یهو  ءامسأو ىسوم ىنأ ثيدحو « ةالصلا ىف فلؤملا هلصو لخت تاذ مت رجه
 ىخأ نبا ةياورو « ناغع بقانم ىف فلولا ا ملصو ىرهزلا نع سنوي ةياور « دحاو ثيدح ىف نينح ةوزغ
 هللا دبع ةياورو « زئانجلا ف تضم دمصلا دبع ةعباتم . یشاجنلا توم باب ه دیبا ىف بلا دبع نبا ابلصو ىرهزلا
 فاؤملا هلصو ديز نب هللا دبع ثندح . ةئيدملا ىلا هباحصأو مب ىنلا ةرجه باب ه اهرأ مل ةنييع نبا نع دمت نبا
 ةوزغ ىف فاؤألا هلصو ىسوم یآ ثيدح . راصنالا لئاضف ىف فلؤملا هاصو ةريره ىبأ ثيدحو ۰ نينح ةوزغ ىف
 ىف فاؤملا هلصو ثيدح نم فرط سابع نبا ثيدح . اهيلع فقأ ۸ ماشه نع ديزي نب نابأ ةياور . اهريغو ربيخ
 وبأ هاور « هنع ىنغلب وأ حابصلا نب دمحم ینئدح : هلوق . لسم ابلصو دلخم نب دلاخ ةعباتم . ةءارب ةروس ريسفت
 « ىليعامسالا ابلصو ديلولا نع محد ةياور حابصلا نب دمع نع ديلولا نب دابع ردب يأ قيرط نم جرختسلا ىف معن

 اهجرخآ هيبأ نع بيعش نب رشب ةياور . ةنيدلا مقرب ىنا مدقم باب ٠ ةبفا ىف تضم فسوپ نب د ةياورو
 نع حلاص نب ىح ةخسن ىف زازبلا ناذاش نب ركب وبأ ابلصو ىلكلا ىحي نب قحس) ةعباتمو « هنع هدنسم ىف دمحأ
 ةجح ىف فاؤملا اهلصو سنوي نب دمحأ ةياورو « ىلعامسالا اباصو قازرلا دبع ةعباتم . خيراتلا باب ه قحسا

 موسلا ىف ةفيحج ىبأ ثيدحو « عوببلا ف فوع نب نمحرلا دبع ثيدحو « تاوعدلا ىف یسوم ةياورو « عادولا



 — ۵۲ تب

 بعک ثدحو ‹ دحأ ةوزغ ىف هلوطب فاؤألا هلصو یثحو ثيدح . ردب ةوزغ باب 72 ىزاغملا وو

 بلا دبع نبا هقيرط نمو غبصأ نب مساق ابلصو سنوي نع ثيللا ةياورو « كوبت ةوزغ ىف هماتب هلصو كلام نبا
 باب و خيراتلا ىف ىراخبلا ابلصو اضيأ سنوي نع ثيللا ةياورو « ىليعامسالا ابلصو غبصأ ةعباتمو « ديبقلا ىف
 ابلصو مشه ةعباتم . ىزاغملا ف قحسا نبا كلذ ركذ لِي هللا لوسرب ردفلا نم اودارأ امو ريضنلا ىنب ثيدح

 ىف ولعب انل تعقوو یاسنلاو ىذهرتلا ابلصو ديمح ةياور . دحآ ةوزغ باب ه رشحلا ةروس ريسفت ىف فللا

 ديلولا ىبأ ةياورو « ديح نب دبع دنسم ىف ولعب انل تعقوو لس ابلصو تباث ةياورو « سالم نبا ءزج
 نب ديزي نع ةفيلخ ةدايز جحلا رخاوأ ىف فاؤملا ابلصو ديمح بأ نع لبس نب سابع ةياورو « ىليعامسالا ابلصو

 رابخأ باتكح ىف ةمادق نب دمع اهجرخأ قازرلا دبع نع دوم ةياور . قدنخلا ةوزغ باب ه ةخرات ىف عيدز ٠

 نب هللا دبع ةياور عاقرلا تاذ ةوزغ باب ه ىئاسنلا ابلصو نامبط نب مهاربا ةدايزو دوم نع هل جراوخلا

 « یناسفلاو قحس و دمحأ هلصو سابع نبا ثيدحو « هدئاوف ىف هبوسو هدنسم ىف جارسلا سابملا وبأ ابلصو ءاجر

 ىف ولعب ال تعقوو نتسلا ىف روصنم نب ديعسو بهو نبا نع هثیدح ىف ةلمرح اباصو ةداوس نب ركب ةياورو
 نعذاعم ةياورو . ةلوطم فلما ابلصو ةلس نع ديزي ةياورو « دحآ اباصو قحسا نبا ةياورو « تايعلخلا

 يجب نع نابأ ةياورو « خيراتلا ف فلؤملا ابلصو دعس نبا رهو ماشه نع ثيل ةعباتمو « ر رج نبا اهاور مابثه

 ` ىف ابلصو راج نع سيق نب ناملس نع ىنعي رشب ىبأ نع ةناوع ىبأ نع ددسم ةياورو « ىليعامسالاو لسم الصو

 ةريره ىلأ ثیدحو « ريرج نبا اهاور رباج نع ريبزلا ىبأ ةياورو « هنع لا نب ذاعم ةياور . ريبكلا هدنسم
 ىف قبلا هلصو عيسيرملا ف كفإلا ناك ىرهزلا لوق . قلطصملا ىنب ةوزغ باب ه نابح نباو دواد وبأ هاور

 ذاعم نب هللا ديبع ةياور . ةيبيدحلا ةوزغ باب ه اهلع فقأ مل دقرف نب ناثع نع ةبقع نب دمع ةياور . لئالدلا

 ىليعامسالا ابلصو ةرق نع دواد ىبأ ةعباتمو « ىليعامسالا اباصو راشب نب دمع ةعباتمو « جرختسلا ىف معن وبأ ابلصو

 نب بيسملا ىلا هدانساب ىنعي اهتيسنأ مث دوم لوقو « ةيرشالا ىف فلؤملا ابلصو ملاس نع شعألا ةعباتمو . اضيأ

 ملم نب ديلولا نع رامع نب ماشه ةياورو « ىليعامسالا ابلصو ةبعش نع ذاعم ةعباتمو « دعب فلؤملا هلصو اک نزح

 ىف فاؤملا ابلصو ةبعش ةياور . ةنيرعو لكع ةصق باب ه ديلولا نع محد قیرط.نم معن وبأ هجرخأ معن اهدجأ مل
 ىبأ نب ىحي ةياورو « یاسنلاو یذمرلاو دواد وبأ ابلصو ةلس نب داح ةياورو اهدجأ مل ناب ةياورو « ةاكزلا

 ابلصو بيبص نب زيزعلا دبع ةياورو « روكذملا بالا ىف ابلصو بوبآ ةءاورو < نيبراحنا ىف فلؤملا ابلصو ريثك

 : ربيخ ةوزغ باب ه عضوم ريغو ةماسقلاو ةرابطلا ف قرط نم فازملا ابلصو ةبالق ىبأ ةياورو « هريغو سم
 نبا ةياورو « نامالا ق هدنم نباو ىلهذلا اباصو ديعس نب بييش ةباورو « ردقلا ىف فل وا ابلصو رمعم ةعباتم

 ىراخبلا ابلصو ىديبرلا ةياورو « خيراتلا ىف ىراخبلا اباصو ناسيك نب حلاص ةعباتمو « هل دابجلا باتك ىف كرابلا

 ةياور . ربيخ ىلع مي ىنلا لامعتسا باب ه دواد وبأ ابلصو ديعس نب نابأ ةصق ىف ىديبزلا ةياورو « خيراتلا ىف ًاضيأ
 ةشئاع نع ةورع ةياور . ربيخم تمس ىلا ةاشلا باب م هحيحص ىف ةناوع وبأو ىنطقرادلا ابلصو دمت نب زيرعلا دبع

 نب دامح ةدايزو « جحلا ىف فاؤملا هلصو سنأ ثيدح . ءاضقلا ةرمع باب ه ىرهزلا نع سنوي قیرط نم قأتس

 ه ىزاغملا ىف یهو نابح نباو ةميزخ نبا ابلصو قحسا نبا ةدايزو « ىناريطلاو ىلعام.الا ابلصو بورأ نع ةباس

۰ 



 سس نأ =

 ةياور . حتفلا ةوزغ باب ه معن ىبأ جرختسمو هيوم دئاوف ىف ثايغ نب صفح نب ربع ةياور . ةماسأ ثعب باب
 ةياور . ةيارلا زكر نيأ باب م اياع فقأ مل ةلسرلا ديز نب داح ةياورو , هنع هدنسم ىف دحأ ابلصو قازرلا دبع

 بيهو ةياورو « دحأ ابلصو بويأ نع رمعم ةعباتمو  جحلا ف ساوپ ةياورو « دابجلا ىف فا وا اهدنسأ رمعم
 ىف ةماسأ ىبأ ةعباتمو « دابجلا ىف فاؤملا ابلصو ثرللا ةياور . 6م ىلعأ نم لَ ىنلا لوخد با م اهرأ مل ةلسرملا

 بدالاو ريغصلا خيراتلا ف سا وب نع ثيللا ةياورو < جحلا ىف بيهو ةعباتمو «ةلوصوم جملا قو ةلسىم بابلا

 ةصق ىف نامع بأ نع دلاخ ةياورو « تايرهزلا ىف ىلهذلا ابلصو ةعمز نب دبع ةصق ىف ثيللا ةياورو « فلؤنلل درفملا

 هلصو كم مرح هللا نأ ةريره ىبأ ثيدح ًاضیآ ليعامسالا ابلصو ةبعش نع رضنلا ةياورو « ىليعامسالا ابلصو عشاجب
 . قحا ىبأ نع ريهز ةياور اذكو دابجلا ىف فلؤملا اباصو ليئارسإ ةياور . نينح ةوزغ باب ه جحلا ىف فلؤملا

 « ديز نب دامح نع ةدبع نب.دمحأ نع لسم هأور ام ىلإ ريشي الوصوم ىنعي « ديز نب داح نع مبضعب لاق : هلوق
 ثيللا ةياورو ٠ يعن وبأو قاربطلاو لسم ابلصو ةيلس نب دامح ةياورو « سلا ىف تمدقت مزاح نب ريرج ةياؤدو

 « ىديخلا دنسم نم رمع نب هللا دبع دنسم ىف ربا ظفلب نايفس نع ىديحلا ةياورو « ماكحالا ىف فلؤملا ابلصو

 ابلصو ینابیشلا نع ريرج ةياور . نبلا ىلإ یتوم ىبأ ثعب باب ه اهيلع فقأ مل رمعم نع فسوي نب ماشه ةياورو
 بهو ةياورو « ماکحالا ىف فلؤملا ابلصو یدقملا ماع ىبأ ةياورو « اهرأ ملدحاولا دبع ةياورو « ليعامسالا
 ىبأ نبا ابجرخأو ارصتخم دابجلا ىف فلؤملا اباصو عيكو ةياورو « سم ىلع هجرختسم ىف من وبأ ابلصو ريرج نبأ
 - ىسلايطلا وهو - دواد ىبأ ةياورو « بدآلا ىف فلؤملا ابلصو ليمش نب رضنلا ةياورو « ةمات ةبرشآلا باتک ىف مضاع

 ةدايز . نيلا ىلإ لع ثعب باب ه اهيلع فقأ مل ةيعش نع ذاعم ةدايزو « هقيرط نم ىئاسنلا اهجرخأو هدنسم ىف

 رضم نب ركب ةياور . سيقلا دبع دفو باب ه هحيص ىف ةناوع وبأو ىليعامسالا ابلصو جرج نبا نع ركب نب دم
 ةرجه ىف فلؤملا هلصو یسوم ىبأ ثيدح . نييرعشالا مودق باب م هيناعم ىف ىواحطلا ابلصو ثراحلا نب ورمع نع

 شمعالا نع ةبعش نع ردنغ ةياور اذكو « هنع دحأ ابلصو ناوكذ نع ناملس نع ةبعش نع ردنغ ةياوزو « ةشبحلا

 فيلا ةياورو « جرختسلا ىف يعن وبأو ىنارطلا ابلصو فسوپ نب دمج ةياور . عادولا ةجح باب ه مهاربا نع
 م هدنسم ىف اهانیور ةبعش نع - یسلایطلا وهو - دواد ىنأ ةياور . كوبت ةوزغ باب م تايرهزلا ىف سلوب نع

 . كردتسملا ىف ماحلاو رازبلاو ىليعامسإلا ابلصو مسلا ىف ىرهزلا نع-سا وب ةياور هتافوو قم ىنلا ضم باب

 « فسوي ةصق قو كلذك ىسوم ىبأ ثیدحو « ةالصلا ىف فلؤملا هلصو سانلاب زكب ىبأ ةالص ىف ريع نبا ثيدح
 ىلعي وبأ و ماحلاو دمحأ ابلصو دودللا ىف هیآ نع دانزلا ىبأ نبا ةياورو ۰ بابلا اذه نو كلذك سابع نبا ثيدحو

 ةالصلا ىف فلؤملا ابلصو بويأ نب ىحب نع میرم ىبأ نبا ةياور : ةرقبلا ةروس ريسفت وکیل ريسفتلا 1999-

 دبع ةياورو « اهرأ مل بهو نبا نع خاص نب ناثع ةدايزو « ماصتعالا ىف ابلصو شمالا نع ةماسأ بأ ةياورو

 هنع هيوهار نب قحا اهاور هيبأ نع دمصلا دبع ةياورو « هنع هتياور نايفس عماج ىف یه نايفس نع ديلولا نب هللا
 ىف ىناربطلا اهاور ديعس نب یجب نب دمع ةياورو « ةبالق بأ نع ريرج نبا هلصو اذكحو ممن وبأ هقيرط نمو
 «قالطلا يف تأت دمع نع بوپآ ةياور . حاكنلا ف سا وپ نع نامبط نب مهاربا ةياور . خيراتلا ىف کام لاو طسوإلا



 كلام نع فسوب نب هللا دبع ةياور : نارمع لآ ريسفت . هريسفت ىف اهانيور اذك نايفس نع فسوب نب دمج ةياورو

 قحا ةياور « مدقت دقو هلع هدنسم ىف دحآ اهاور ةدابع نب حور ةياورو ةاكزلا ىف فلؤملا اباصو ةحلط ىنأ ةصق ىف

 ةعباتم : ءاسنلا ةروس . ريرج نءا اباصو خرج نبا نع قازرلا دبع ةعباتمو « ىناررطلا ابلصو ىرهزلا نع دشار نبا

 ةروس . طسوألا ىف ىنازيطلا املاصو دوسالا ىبأ نع ثبللا ةياورو ءاياصولا ىف فلؤملا ابلصو سابع نبا نع ديعس

 ىف مغن وبأ ابلعو ةبعش نع رضالا ةياورو « امیدنسم ىف قحساو دمحأ الو نايفس نع عيكو ةياور : ةدئاملا

 « بقانلا ف فلؤملا املصو بيعش نع ناملا ىنأ ةياورو « قاقرلا ف فلولا امو هنع حور ةياورو « جرختسملا

 « ىليعامسالا ابلصو ماوعلا نع نوراه نب ديزي ةدايز : ماعنالا ةروس . طسوألا ىف ىنارطلا ابلصو داملا نبا ةياورو

 . ءايبنآلا ثيداحأ ىف فلؤملا ابلاعو فسوي نب لهس ةياورو « دعب ريسفتلا ف فلؤملا املصو ديبع نب دم ةياورو
 : فارعالا ةروس . هنع هاور دمحأ نأو عويبلا ىف اهياع مالكا مدقت رفعج نب ديلا دبع نع مصاع يأ ةياورو

 ةروس . اهلع فقأ مل ةبعش نع ذاعم ةياور : لافنالا ةروس . اهیلع فقأ مل ةماسأ ىبأ نع دارب نب هللا دبع ةياور

 ةعباتمو « دواد ىبأل خوسنلاو خسانلا ىف ليقع ىنثدح تل ةياورو « ةاكرلا لوأ ىف بيبش نب دمحأ ةياور : ةءارب

 ةياورو « نآرقلا لئاضف ىف فلؤملا ابلصو سن وب نع ثيللا ةياورو « هنع امم ددسم ىف قعاو دمحأ اهاور ربع نب ناممع

 فل ؤا ابلصو دعس نب مهاربا نع ليعامسا نب ىموم ةياورو  همجعم ىف ىوذبلا اءاصو دلاخ نب نمحرلا دبع نع ثيللا

 تباث ىنأ ةياورو « فحاصملا ىف دواد ىبأ نباو ىلعي وبأ ارلصو هببأ نع مهاربا نب بوقعي ةياورو « ديحوتلا ىف

 : فسوي ةروس . ديحوتلا ىف أت ناوفص انثدح ةداتق نع نابيش ةياور : دوه ةروس . ماكحألا ىف فلؤملا اپاعو

 ىف بابش نبا ىخأ نبا نع بوقعي ةياور : ءارسالا ةروس . ءايينالا ثيداحأ ىف فلؤملا اباصو ةماسأ ىلأ ةعباتم
 ىعجتألا ةدايز نادانس) هيف بوقمیلف هيبأ نع بوقعي نب دمحأ اهاور دقو « لئالدلا ىف مساق هقيرط نمو تايرهزلا

 ةياورو « باب دعب فلؤملا ابلصو شععالا نع ىروثلا ةياور : ميم ةروس . هنع هتیاور ىروثلا ريسفت ىف اهانيور

 دحأ ابجرخأ ةيواعم ىبأ ةياورو ٠ ةراجالا ىف ابلصو  ثايغ نبا وهو - صفح ةياورو « نيباي دعب ابلصو ةبعش

 ريسفت ىف اهانيور یمجشالا ةدايزو « ةبعش ثيدح عم فل وا اباصو عیک و ةياورو « یاسللاو ىذمرتلاو لسمو

 ةياورو  ءايينالا ثيداحأ ىف فلؤملا ابلصو شععالا نع ةماسأ ىبأ ةياور : جحلا ةروس . هنع هتياور ىروثلا

 ةيواعم ىبأ ةياورو « هلع هدنسم ىف هيوهار نب قحسا ابجرخأ سنوي نب ىسيع ةياورو «قاقراا ىف.ابلصو ريرج
 ةماسأ ىبأ ةياور : رونلا ةروس . یزاغلا ف فلؤملا ابلصو مشاه ىنأ نع نايفس ةياورو « ىناربطلاو مم ابلصو

 ىف هيودرم نبا اهلصو هيبأ نع بيبش نب دمحأ ةياورو « هنع هدنسم ىف لبنح نب دمحأ ابجرخآ كفالا ةصق ىف
 ىف تضم غيصأ ةعباتمو  هقیرط نم ريسفتلا ىف یئاسنلا ابلصو نامبط نب ميهاربا ةياور : ءارعشلا ةروس . هريسفت

 ركب ىبأ نع هجام نباو لسمو هنع هل نآرقلا لئاضف ىف ديبع وبأ ابلصو ةيواعم ینآ ةياور : ةدجسلا ةروس . اياصولا

 قازرلا دبع ةياورو « ىتاسنلا اهجرخآ رمعم نع نيعأ نب ىموم ةعباتم : بازحالا ةروس . هنع ةبيش ىبأ نبا

 دابع نب دابع ةعباتمو « ىرمعملا نايفس ىبأ ةياور اذكو تايرهزلا ف سنوي نع ثلا ةياورو « هنع دمحأ ابجرخأ

 . هنع ىزورملا ىلع نب ركب يأ ةياور . نيعم نب یح دئاوف ىف اها ورو « هريسفت ىف هب ودم نب رکی وبأ اهاور

 هيودرم نبا اهلصو ثيل نع حلاص بأ ةياور . حاکشلا ف ىتأت بويأ نب ىحي نع میرم ىنأ نبا ةيارب



 هيفثدح لاقف نتلا رخآ ىف رذ ىلأ قیرط ىف ىراخبلا ابلصو وردع نب لابنلا ةياور : ةدجسلا مح ةروس . هريسفت ىف
 نمرلا دبع ةياور : مجنلا ةروس . ىناربطلل ريبكلا مجعملا فو ىناقرإلل ةلاصلا ىف ةلوصوم اهانيورو ىدع نب فسوي

 ابلصو نامبط نب مهاربا ةعباتمو « هنع هدنسم ىف دمحأ ابجرخأ رمعم ةياورو « تايرهزلا ىف رفاسم نب دلاخ نبا

 ىف وه موي لک هلوق ىف ءادردلا بأ لوق : لجو زع نمحرلا ةروس . اهرأ مل ةلسرملا ةيلع نبا ةياورو « لیعاعالا
 ةعب اتمو « قالطلا ىف ىتأت سفوي ةعباتم : ةنجتملا ةروس . ةثيد نم هريغو نابح نبا حیح ىف اعوفرم هانيور نأش
 نب قحا ةياورو « هريسفت ىف هيودرم نبا ارلصو قعا نب نمحرلا دبع ةعباتمو « ماكحالا ىف فلؤملا اهدئسآ رمعم

 ةياور : نیقفانلا ةروس . لسم ابلصو ةدابع ثيدح ىف رمعم نع قازرلا دبع ةعباتمو « ىلهذال تایرهزلا ىف دشار

 « ريبكلا ىف ىناربطلا ابلصو برح نب ناملس ةياور : قالطلا ةروس . ىئاسنلا ابلصو شالا نع ةدئاز نأ نبا

 : هلوق . رثدلا ةروس . نايفس نب بوقعي قيرط نم ىتمبلاو جرختسملا ىف عن وبأ ابلصو نامنلا ىبأ ةياورو
 كرابلا نب ىلع ثيدح لثم دادش نب برح انثدح الاق هريغو ىدبم نب نمحرلا دبع انثدح راشب نب دمج انثدح

 راشب نب دجم نع ینارلا ةبورع ىبأ قيرط نم میهن بأ جرختسم ىف هانيور كلذك یملایطلا دواد وبأ وه مهملا ديغلا
 ىف اهانيور اهلا راشأ ىلا كرابملا نب ىلع ةياورو « برح انثدح الاق دواد ىبأو یدرم نب نمحرلا دبع نع رادنب

 ثيدح نم و هنع رع نب ناثع قيرط نم ةبورع یبال لئاو لا بانك ىفو لسم حيحص

 ىف مدقت یذلا ثيدحلا ىلإ ريشي نوقطئیال هلوق نع سابع نبا لسو : هلوق . تالسرملا ةروس . رمع نب نامثع ٠
 ثيداحأو « هنع دحأ ابلصو ليئارس | نع رماع نب دوسأ ةعباتمو « ورمع نب لاهملا قيرط نم تلصف مح ريسفت

 ىف یارطلا ابلصو ةنارع ىبأ نع دامح نب ىع ةياورو « قلا هدب ىف تمدقت مرق نب نایلسو ةيواعم ىبأو صفح

 : اهاحضو سمشلاو ةروس . هبودرم نباو دحأ ابلصو دوسالا نب نجرلا دبع نع قحا نبا ةياوزو « ريبكلا
 ليقع نع ثيللا ةياور : أرقا ةروس ه ىراخبلا هقلع ىذلا ظفللاب هنع هيوهاز نب قحا ابلصو ةيواعم ىبأ ةياور

 ىوغبلا زيزعلا دبع نب ىلع ابلصو دلاخ نب ورمع ةعباتمو ضیا ةروسلا هذه ريسفت ىف فا لا الصو یرهرلا نع

 « هنع هفنصم ىف ةبيش ىنأ نب ركب وبأ ابلصو صوحألا ىنأ ةياور : رثوكلا ةروس . هلع هل دنس لا بختنم ىف

 الع فقأ ل ايركز ةياورو « روشنلاو ثءبلا ىف قبلاو هريسفت ىف ىئاسنلا ابلصو فرطم ةياورو

 نع قورسم ةياور « هنع ىنثملا نب ذاعم ةياور « هدن ىف ىح نع ددسم ةياور هی نآرقلا لئاضف ]82+
 ق هوهار نب قحا اهاور دقاو نب نيسح نع لیضفلا ةعباتم « ةوبنلا تامالع ىف هدنع هل وصوم ةمطاف نع ةشئاع

 اهرکذ مدقت ىسركلا ةيآ ىف ميلا نب نامثع ةياورو « ليعامسالا ابلصو ثراولا دبع نع رمعم ىبأ ةياورو « هنع هدئسم

 رمعم ىبأ ةدايزو « ديحوتلا ىف فلؤملا ابلصو ( دحأ هللا وه لق ) لضف ىف ةشئاع نع ةرمع ةياورو « ةلاكولا ىف

 . ةنيكسلا لوزت باب ه ةليلو موي لمع ىف یئاسنلاو هلع هدنسم ىف ىمي وبأ امجرخآ رفعج نب ليعامسا نع ىعيطقلا

 نع دمع نب رشب ةعباتم . نآرقلا راكذتسا باب ه اعم هيجرختسم ىف معن وبأ ابلصو داملا نب.ديزي نع ثيللا ةياور

 فاز اباصو ربسه نب لع ةعباتم + نآرقلا نایسن باپ د لسم ابلصو جرج نبا ةعباتمو « ابلع فقأ مل كرابملا نبا

 ةعباتم ٠ . مكبولق هيلع تفلتئا ام نآرقلا اؤرقا باب « تاوعدلا ىف فلؤملا اماصو نایلس نب ةدبع ةعباتمو « ليلق دعب



 ةياورو . نايفس نب نسحلا ابلصو ديز نب ديعس ةعباتمو « هدئسم ىف ىرادلا ابلصو نارحع ىنأ نع ديبع نب ثراحلا

 وبآ ابلصو نوع نبا ةياورو  ىيعاممالا ابلصو ردنغ ةياورو « اهرأ مل ةبلس نب دامح ةياورو « سم ابلصو نابأ
 هنع ذاعم نب ذاعم نع هل نآرفلا لئاضف ىف ديبع

 ه اهسفن ةأرلا ضرع باب ىف فاؤملا هلصو دعس نب لوس هيف رسملا جوزت باب پز حاكنلا بانک و
 باب و ةنيدملا ىلإ ةرجحلا ىف ابلصو فوع نب نمحرلا دبع ةياور . تنش ىتجوز ىأ رظنا هيخال لجرلا لوق باب

 ةياور راكبالا جحيوزن باب ه قزوجلاو ليعامسالا ابلصو بهو نبا نع غبصأ ةياور . ءاصخلاو لتبتلا نم هرکیام

 دعب فلؤملا هلصو ةبيبح مآ ثيدح . تابيثلا يوزن باب ه رونلا ةروس ريسفت ىف فلؤملا ابلصو ةكيلم ىبأ نبا
 هدنسم ىف لدح نب دمحأ اپجرخآ نيصح ىبأ نع شايع نا وهو ركب ىبأ ةياور : ىرارسلا ذاختا باب ه باوبأ

 منابمأو ) لجو زع هلوق باب ه هب درفت روكذملا ركب ابآ نأ ميعن وبأ ركذو ىسلابطلا دنسم ىف ولعب انل تعقوو

 ىلإ هب راشأ . ابلفكي نم ل هل ةيبر كلي ىنلا عفدو : هلوق . لسم ابلصو رع نب رشب ةياور « ( مكنمضرأ قالا
 نب رامع ءاج ىتح الع لخدي نأ دارأ امل بنيز اهتنپ ةعاضرب ابلغاشتو إب ىنلا ابجورت ةصق ىف ةملس مأ ثيدح

 رازبلا یورو « كردتسملا ىف ماحلاو دحأو دعس نبا ةصقلا دنسأ دقو . مقلب ىنلا كلذ رقاف هدنع اهذخأف رساي

 نسحلا وه . انبا هتنبا نبا لِي ىنلا ىمسو . هلوق . ةمجرتلا دوصقم هيبأ نع لفو نب ةورف قيرط نم ماحلاو

 باب ه اهرأ ملةلس ىبأ تنب ةردهلوق ىف ماشه نع ثيللا ةياورو  ةركب يأ قيرط نم بقانملا ف ثيدحلاو

 ةياورو « یذمرلاو لسم اهاورو یرادلا دنسم ىف ولعب انل تعقو ىعشلا نع دواد ةياور « اتع ىلع ةأرملا حکنتال

 ابلصو بدؤملا ديعس ىبأ ةياور « ابسفن بهت نأ ةأرملل له باب ه قبيلاو ىربكلا نأسلا ىف یاسنلا اهاور نوع نبا

 نباو لسم اباصو ةدبع ةياورو « هلع هدنسم ىف دحأ ابجرخأ رشب نب دم ةياورو « قببلاو ةيودرم نبا

 ىلع ثيدحو « یاربطلار ىلعامسالا ابلصو بئذ ىنأ نبا ةياور « ةعتملا حاكن نع ىهنلا باب ه هجام

 مل بهو نبا نع ناملس نب ىحب ةياور «"ىلوب الإ حاکسن ال لاق نم باب ه اهريغو یزاغملا ف فل ملا دنع لوصوم

 نب دحأ ةياور نم معن وبأ هلصو اذكو « ىنطةرادلا دنع بهو نبا نع غبصأ ةياور نم هلوطب هتدجوو اهرأ

 ه حاكنلا لوأ هيلا ةراشإلا تمدقت لبس ثيدح « بطاخلا وه ىلولا ناك اذإ باب و همع نع بهو نب نمحرلا دبع
 هلهس ثيدح نم فرط وه ابك انجوز موم ىنلا لوقل لو ناطلسلا بابه ابيرق ىنأي رمع ثيدح بالا جوزت باب

 ريسفت باب و لاملا ىف ءانکالا باب ىف فلؤملا ابلصو ليقع نع ثيللا ةياورو « مدقت لبس هيف ةميتيلا جیوزت باب

 قيتع ىبأ نباو ةبقع نب یسوم ةياورو « للعلا ىف ىنطقرادلا ابلصو ةصفح رع ضرع ىف سنوي ةعباتم . ةبطخلا كرت
 طورشلا باب ه باب دعب هركذو مدقت لبس ثيدح (ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوت او )هللا لوق باب ه تایرهرلا ىف

 فوع نب نحرلا دبع ثيدح « جوزتلل ةرفصلا باب ه هريغو سلا ىف فل وا هلصو روسملا ثيدح « حاکللا ىف

 نم ملم ابلصو نكل اهرأ مل ناثع ىبأ نع نامبط نب ميهاربا ةياور . سورعلل ةيدملا باب ه ةرجحلا ف فل لا هلصو

 ةباجإ قح باب ه ةرجملا ف فوع نب نمحرلا دبع ثيدح . قح ةملولا باب ه ناثع ىنأ نع ناملس نب رفعج ثیدح
 يف هيفام ان ركذ دقو « ةباجإلا ىف قلطم وهو رع نبا ثيدح هيف ركذ ,نيموي الواموب مب ىنلا تقوی مو ةملولا



 — ما تن

 ىف ابلصو هنع ىنابيشاا ةمباتمو « ةبرشالا ىف فلژلا ابلصو ثعشأ نع ةناوع بأ ةعباتمو « ريبكحلا حرختلا
 اهركذف « انا , هلوأ ىف هلوق نود فلؤملا هلصو علضلاك ةأرملا امثإ ثيدح . ءاسذلا عم ةارادلا باب م ناذثتسالا
 ىف ماشه نع ةلس نب ديعس ةياور . لهآلا عم ةرشاعملا نسح باب و فل وا هنم هرکذ ىذلا هجولا نم ليعامسالا
 : هلوق . اسم ىلع جرختسملا ىف معن وبأو هحيحص ىف ةنارع وبأ اهقاسو ء ابظنل ىتسو لو سم املصو عرز مأ ةصق

 ىف معن وبآ هقيرط نمو ىلصوملا ىلعي ىبأ دنع سذ وب نب ىسيع نع باتج نب دمح أ ةياور ىف« حقتاف موضعي لاقو
 o ميرحتلا ةروس ريسفت ىف فلؤملا ارلصو نين نب ديبع ةياور . هتذبا لجرلا ةظعوم باب ه ملسم ىلع جرختسملا

 دمحأ ابلصو هيبأ نع ناثع بأ نب یسوم نع دانرلا ىلأ ةياور . هنذإب الإ اهجوز تیب ىف دحأل ةأرملا نذأت ال با
 ةعباتمو « نيديعلا ىف هلصو دیعس ىلأ تبدح ریشعلا نارفك باب م ديل نبا هزج ىف ولعب انل تعقوو « یاسنلاو
 باب ه ةنجلا ةفص ىف فاؤملا ابلصو ریرز نب لس ةياورو « ليعامسالاو ىئاسنلا اماصو ءاجر ىبأ نع ب وبأ
 ثيدح . نهتويب ريغ ىف هءاسن مب ىنلا ةرجه باب ه مايصلا ىف هلصو ةفيحج یآ ثيدح . قح كيلع كجوزل
 باب م كردتسملا ىف یورطا رذ وبأو یئاسالاو دواد وبأ هلصوو یماینابلا ءزج ىف ولعب انأ عقو ةديح نب ةيواعم
 دعس ةريغ ىف ةبعش نب ةريفلا نع دارو ةياور . ةريفلا باب ٠ ملم هلصو قازرلا دبع ةياور . ركبلا جورت اذا
 ةعب اتم. دلولا بلط باب ه ةاكزلا ىف هلصو یموم ىبأ ثیدح . لاجرلا لقب باب ه دودحلا رخاوأ ىف اؤملا ابلصو
 ليعامسالا لاق ةبعش وه « مشه نع ددسم ثيدح ىف روكذملا ةقثلاو عويبلا ىف اباصو بهو نع هلل ديبع

 انثدح ظفلب هتياور ىف یورما رذ وبآ ابلصو ثراولا دبع نع رمعم ىبأ ةياور هو قالطلا باتك وو
 انل تعقوو هخيرات ىف نايفس نب بوقعي اهاور عينم ىبأ نب جاجح ةياور . قالطلاب هجاوي له باي ه سعم وبأ
 . كتقراف لاق اذإ باب « جرختسلا ىف معن وبأ ابلصو لیسفلا نبا نع ديلولا نب نيسحلا ةياورو « هتخيشم ىف ولعب
 ابلصو عفان نع ثيللا ةياور . مارح لع تن هتأرمال لاق نم باب م ريسفتلا ىف همان فلؤملا هلصو ةشئاع ثيدح
 ابلصو رابجلا عم ةراسو مهاربا ةصق . ىتخأ هذه هتأرمال لاق اذإ باب ء مهجلا ىبأ ءزج ىف ولعب انل تعقوو لسم
 هلصو ةينلاب لاعالا ثيدح . قالغالا ىف قالطلا باب ه ةريره ىبأ ثيدح نم ءايبنالا ثيداحأ قو ةبحلا ىف فلؤملا
 هلصو ةزمح ةصق ىف ىلع ثيدحو « زعام ةصق ىف دودحلا ىف هلصو نونج كبأ تبدحو « قتعلا ىف اذكه فلؤملا

 ىف ولعب انل عقوو نابح نباو هجام نباو دواد وبأ هلصو عفر قلا نا ملعت ملأ ىلع ثيدحو « ىزاغملا ف فاؤملا
 اهجرخآ اهلاسراب ءاطع نع جرج نبا ةياورو « ليعامسالا ابلصو نامبط نب هاربا ةياور . علخلا باب و تايدعجلا
 اهاور رذشلا نب مهاربا ةياورو « هريسفت ىف دي نب دبع ابجرخآ ةلسرلا دهاج ةياور اذكو هنع قازرلا دبع

 نب بءك ثددحو « زئانجا ىف فلؤملا هلصو ربع نبا ثيدح . قالطلا ىف ةراشإلا باب ه هنع تايرهزلا ىف لمذلا
 ةالص ىف سلآ ثيدح اذكو ةالصلا ىف فاؤملا هلصو فوسكلا ىف ءامسأ ثيدحو « ةمزالما ىف تاؤملا هلصو كلام
 5 ديصلا ىلإ مرحلا ريشيال باب ىف جحلا ىف هلصو ةداتق ثيدحو < معلا یف هلصو سابع نبا تیدحو « ركب ىبأ

 وبأ ابلصو دعس نب مهاربا نع ىميوآلا ةياورو « ءايبنآلا ثدداحأ رخاوأ ىف هلصو شحج تنب بلیز ثيدحو
 .ةنيب ريغب اجار تنك ول لِي ىنلا لوق باب ه ةاكرلا ىف مدقت ةبجلا يف رفعج نع سل ةياورو « جرختسلا ىف معن

 ةمدقا # ۸ - م



 فسوي نب هللا دبع ةياورو « حلاص وبأ ىل لاق : ظفلب رذ ىبأ ةياور ىف ةلوصوم تمقو ثيللا نع حلاص ىبأ ةياور

 نباو دواد وبأ اباصو دانزلا ىنأ نبا ةدايز . نيسفنأب نصي رتب تاقلطملاو باب م نييراحا باتک ىف فلؤملا ابلصو

 انل تعقوو حر نب دم نع لسم اهاور ثيللا نع هريغ هيف دازو : هلو . نهدرب قحأ نهتلوعبو باب و هجام

 ماشه نع ىراصنالا ةياور . بصعلا باث ةداسا سبلت باب م لبق هانركذ دقو ما ىبأ ءزج ىف ولعب

 قببلا ابصو

 د ج هلصو شيرق ءاسل ىف ةيواعم ثيادح . هدن تاذ ىف ابجوز ةأرملا ظفح باب ه2 تاقفنلا باتك 9

 ةصق يف بيعش ةياور . عضارلا باب ه ىلعي وبأو ىناربطلاو دمحأ اضيأ هلصو سابع نبا ثيدحو « ىناربطلاو

 حاكنلا ىف فل ولا ابلصو ةبيوث

 راشملا وهو جرختسلا ىف معن وبأو لسم هلصو اهريغو ةيمسلا ف سلآ ثيدح و ةممطالا باتك و

 هلصو ةماس:ىبأ نب رمع ثيدح . ةعصقلا ىلاوح عبتت نم باب ه نامثع ىبأ نب دمج لا ثيدح نم حاکتلا رخاوأ ف هيلا

 باب ه سيحلا باي ىف فلؤملا ابلصو وربع ىنأ نب وربع ةياور . ققرلا زا باب ه ماعطلا ةيمست باب ىف فلؤملا

 ورح ةياور ه طفالا باب « جرختسلا ىف معن ربأ ابلصو ىحي وهو ريكب نبا ةياور ه دحاو اعم ىف لكأي نمؤملا
 فاسلا ناك ام باب ه ققرلا زيخلا باب ىف فلؤملا اماصو ديمح ةياورو « سیا باب ىف فلؤملا ابلصو ورمع ىنأ نبا

 نب دمج ةياورو « دابجلا ىف اضيأ هدنسأو ءاعآ ثيدح اذكو ةرجملا ىف فاؤملا هلصو ةشئاع ثيدح و نورخدي

 « ةنييع نب نآیفس نع هدنسم ىف رع ىبأ نبا ابجرخآ ةئييع نبا نع دم ةعباتمو « ىناربطلا ابلصو نايفس نع ريثك
 فاضأ نم باب ىف ابلصو سنأ نع ةمامث ةياور . لوان نم باب « جحلا ىف ابلصو ءاطع نع جرج نبا ةياورو

 ثيدح .لوقبلاو موثلا نم هركيام باب ه اهرأ مل نايفس نع فسرب نب دمع ةياور . رقلاو بطرلا باب ه الجر

 نبا هلصو ةريره ىلأ ثيدح . رباصلا مجاصلا لثم ركاشلا معاطلا باب « ربيخ ةوزغ ىف فلؤملا هلصو ربع نبا

 « ليعامسالا ابلصو ماشه نع بيهو ةياور . ماعطلا ىلإ ىعدي لجرلا باب ه هجام نباو نابح نباو ةميرخ

 رضح اذإ باب م رخآ ظفاب ةالصلا ىف فلؤملا ابلصوو هظفاب هنع لبنح نب دحأ اجرخآ ديعس نب ىحي ةياورو

 تايرهزلا ىف سنوي نع ثيللا ةياور . ءاشعلا

او ريغ ةياورو «.قبييلا ابلصو داح نع _ لاهنم نبا وهو جاجح ةياور 9# ةقيقعلا باتک <
 نع دح

 دبع ةياور نم یذمرلاو دواد وبأ اهاورو « مصاع نع ةنييع نبا ةياور نم دمحأو ىئاسلا اهاور ماشهو مصاع

 نع ماشه نع ةءامج اهاورو « ماشه نع ريم نب هللا دع ةياور نم هجام نبا اهاورو « ماشه نع قازرلا

 نع ميهاربا نب ديزي ةياورو « اههريغو ةماسأ ىلأ نب ثراحلاو ىرادلا هجرخأ اذك « بابرلا طاقسإب ةصفح

 بهو نبا نع خبصأ ةياور اذكو « اهرأ مل نيريس نب دم

 دواد نع یلعالا دبع ةياور . ةثالث وأ نيموي هنع باغ اذإ ديصلا باب و ديصلاو حئابذلا باتك

 روفمي بأ نعنايفس ةياور . دارجلا لكأ باب ه مريغو ىليعامسالاو ىلعي وبأو ةبيش ىنأ نب ركب وبأ اباصو

 ةأرملا ةحيبذ باب ه ىناربطلا اباصو ليئارسا ةياورو « لسم اماصو هنع ةناوع یآ ةياورو « ىرادلا ابلصو
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 نآ ةمباتمو « اهرأ ۸ ىدرواردلا نع ىع ةءباتم . با ءعالا ةحيبذ باب م ىليعامسالا اباصو عفان نع تل ةياور

 ابجرخآ عيكو ةعباتم . حبذلاو رحنلا باب ه عوببلا ىف املصو ىوافطلا ةمباتمو « ديحرتلا ف فاؤملا اهلصو دا
 نب ىدع ةياور ةلثلا نم هركيام باب م هنع ىديجلا نع دعب فلؤملا ارلصو ةذييع نبأ ةءراتمو « لسمو هنع دحأ
 برح نب ناملس ةصاتمو < جرختسملا ى من وبأو هرات ىف ىراخلاو لسم | لصو ںیہج نا ديعس نع تراث

 نع ةماسأ ىبأ ةياور اذكو ءررخ ةورغ ىف فاؤملا هلصو ةلس ثيدح . ةيسنإلا را مر باب ه قبولا امجرخأ
 ليقع ةعباتمو ؛ ىاسنلا ارلصو ىرهزلا نع ىدييزلا ةعباتمو < كلذك هللا ديبع نع كرابملا نبا ةعب اتمو « هللأ ديبع

 ةياورو « نايفس نب نسحلاو سم الصو رمعم ةباورو « ليلق دعب بالا الصو كلام ةباورو < دحأ اماصو
 املصو قحسا نبا ةياورو « بطلا ىف ىتاتسو جرختسملا ىف معن وبأ اهلصو سنوي ةعباتمو « لسم الصو نوشجاملا
 رمعمو سنویو نوشجالا ةعباتمو « بطلا ىف فلؤملا ابلصو ةئيرع نا ةعب اتمو « دنس یف هيوهار نب قحسا

 ایلع فقأ ۸ ىرقبعلا نع ةبيتق ةعباتم . مسولا باب م ىرت اك تمدقت

 باب ه نيديعلا ىف فلؤملا ابلصو ساع نع فرطم ةياور . ةيوضألا ةنس باب 9 یحاضالا باتک وو
 ىلأ ثيدح نم دحأو سنآ ثيدح نم هح ىف ةناوع وبأ هلصو ,نینیس نيشبكب رکذیو : هلوق ٠ ین ةيحضأ
 ةياورو «ليلق دعب فلؤملا ابلصو  ةيلع نبا وهو  ليعامسا ةياورو « ىليعامسإلا ابلصو بيهو ةعباتمو ؛ عفار
 ىعشلا نع بتعم نبا وهو ةديبع ةعب اتم . حض ةدرب بال مقلم ىنلا لوق باب ه لسم ابلصو نادرو نب متاح

 وبأ ابلصو مصاع ةياورو « هل یحاضالا باتك ىف خيشلا وبأ ابلصو ثيرح نع عيكو ةعباتمو ؛ اهرأ مل مهارباو
 ۱ ابلصو دیب ژ ةياورو « ثراحلا دنسم ىف ولعب انل تءقوو لسمو دحأ ابلصو دواد ةياورو « هحيوك ىف ةناوع
 ىف فلؤملا ابلصو صوحألا ىبأ ةياورو « باوبآ ةثالث دعب فا ولا ابلصو سارف ةياورو « نيباب دعب فلؤملا
 ابيرق تمدقت نادرو نب متاح ةياورو « روذنلاو نامی لا ىف فلؤملا اباصو نوع نبا ةياورو « نيديملا

 داملا نبا ةمياتمو:« ءاینالا ثيداحأ ىف فلؤملا ابلصو یرهزلا نع رمعم ةمباتم : جو ةبرشالا باتك وو
 تخم نب باهولا دبع نع داملا نبا ةياور نم مثدنع وهو طسوالا ىف ىناطلاو هحیح ىف ةناوع وبأو یاسألا ابلصو

 نب ىموم نب رع نبا وهو ناثع ةعباتمو ؛ اوبس طقس باهولا دبع ركذ لملف الا مزج اذهبو ىرهزلا نع
 نع رمع نب ناثع هاور امنا لاقف سراف نب رمع نب نامثع هنأ نظف اما موو هدئاوف ىف مامت اهاور ىميتلا هللا ديبع
 : هلوق . نابح ناو یناسنلا اباصو ىرهزلا نع ىديبزلا ةياورو « موف كلذ ىلع ىزملا هعبتو ىرهزلا نع رم وب
 وربع نب دمع قيرط نم هجام نباو یئاسنلاو دمحأ هاور ثيدح ىلا ريشي « ريقنلاو منا اعم قحلي ةريره وبأ ناكو
 نب ىلع اپلصو دامح نع جاجح ةياور . لقعلا ساخام رجلا نأ ءاجام باب ی هماعب ةريره ىبأ نع ةبلس ىبأ نع
 ىف نايفس نب نسحلا اباصو رامع نب ماشه ةياور . رجلا لحتسي نميف ءاجام باب ه دنسملا بختنم ىف زيزعلا دبع
 صيخرتلا باب ه مريغو هحيحص ىف نابح نباو قرط ةعبرأ نم ميعن وبأو ريبكلا ىف ىفاربطلاو ليعامسالاو هدنسم
 لسم ابلصو ثراحلا نب وربع ةياور . رثلاو رسبلا طاخ ال نأ ىأر نم باب ه اهرآ مل ةفيلخ ةياور .٠ ةيعوآلا ىف
 ان تعقوو ريغصلا ىف يناربطلاو هحيح ىف ةناوع وبأ ابلصو نامرط نب مهار ا ةياور . نيالا برش باب « قبيلاو



 جحد

 باب مه مامهو ديعس هيدور اذكو « ءارسإلا ىف فلؤملا ابلصو ماشه ةياورو « هدنم نبال ةبعش بئارغ ىف ولعب

 وهو برش نم باب ى ريسفتلا ىف لیعاعا ةياورو « ةلاكولا ىف فلؤملا اباصر ی نب ىح ةياور « ءاملا باذعتسا

 ىف فاؤملا اباصو ةدرب ىلأ ةياور . لي ىنلا حدق نم برشلا باب ه جملا ىف فاؤملا ابلصو كلام ةدايز . فقاو

 نيصح ةياورو « ريسفتلا ف فلؤملا ابلصو رباج نع - رانید نبا وهو وربع ةعباتم . كربلا برش باب ماصتعالا

 نب ديعس ةعباتمو « دی نب دبع دنسم ىف ولعب انل تمقوو سو دحآ الصو وربع ةياورو « یزاغلا ىف ابلصو

 ىزاغملا ىف فلؤملا ابلصو بیسلا

Beوهو - دعس نع ةدئاز ىبأ نب ايرك ز ةياور ضرملا ةرافك ىف ءاجام باب ه8 بطلاو ىضرملا بانك  

 طسوالا ىف ىناربطلاو دحأ اباصو تعشآ ةعباتم . هرصب بهذ نم لضف باب ه لسم ابلصو  مهاربا نبا
› 

 ابلصو هيبأ نع بيسملا نب ديعس ةياور . كرشملا ةدايع باب ه ديمح نب ديعو ىذمرتلا اباصو لالظ ىبأ ةعباتمو

 « الوطم.بطلا ىف فلؤملا اباصو ای نع دعس تذب ةشئاع ةياور . ضب رملا دئاعلا ءاعد باب ه ريسفتلا ف فلؤملا

 نامبط نب مهاربا ةياورو « حیجت نب سايعلا نب دمع ركب ىنأ دئاوف ىف ولعب اهانيور سيق ىبأ نب ورمع ةياورو

 رازبلا ابلصو ثيل نع بوقعي وهو ىمقلا ةياورو « هجام نبا ابلصو روصنم نع ريرج ةياورو ليعامسالا ابلصو

 دعب فلؤملا هلصو ةئيحب نبا ثيدح . رفسلا ىف مجحلا باب م تيخع نبا ءزج ىفو تايناليغلا ىف ولعب ان تعقوو

 نم محملا باب ه معن وبأو قببلاو ليعاممالاو دحأ ابلصو ىراصنالا ةياور . سأرلا ىلع ةماجحلا باب ه با وبأ

 باب و قالطلا ىف فل لا ةلصو ةيطع مأ ثيدح . دملا باب م ليعامسالا ابلصو ءاوس نب دم ةياور . ةقيقشلا

 نب قحا ةياورو « لبنح نب دحأ ابلصو یرهزلا نع سنوي ةياور . ةرذعلا باب م اهرآ مل نافع ةياور . ماذجلا
 هدنسم ىف هيوهار نب قحا ابلصو ليمش نب رضنلا ةعباتم . نوطبملا ءاود باب ه نيباب دعب فلؤملا ابلصو دشار

 ةياور . بنجلا تاذ باب و نيباب دعب فلؤملا ابلصو ناتو ةلس نأ نع یرهزلا ةياور . رفص ال باب م هنع

 نب دواد نع رضنلا ةصباتم . رباصلا رجأ باب ه هدنسم ىف لس وبأ اباصو. روصنم نب دابع
 ابلصو تارفلا ىبأ

 دعب فلؤملا هلصو < لي ىنلا نع سابع نبا نع ركذيو : هلوق . باتكلا ةحتافب قرلا باب ه ردقلا ىف فازلا

 ىف ها ابلصو ىدييزلا نع ملام نب هللا دبع ةعباتم . نيعلا ةيقر باب ن ىنعملاب هايإ هركذل هب مزح امن و باب
 ىف ماحلا ابجرخأو ظفاحلا رهاط نب لضفلا يأ ةياور نم هزج ىف انل تعقو اهاسرإ] عم ليقع ةياورو « تايرهزلا

 قابلصو ةرمض ىبأ ةعباتمو « باب دعب فاؤملا ابلصو ةماسأ ىبأ ةعباتم . رحسلا باب م ةلوصوم كردتسملا

 ابلصو ةنيبع نبا ةياورو « سيلب] ةفص باب ىف تضم ثيللا ةياورو « اهرآ | دانزلا ىبأ نبا ةعباتمو « تاوعدلا

 . نتالا نابلأ باب ه ىزاغملا رخاوأ ىف اپلع مالكلا مدقت ةشئاع نع ةورع ةياور : مسلا باب ه باب دعب فلؤملا

 ىف اعم ثيدحلاو ةصقلا معن وبأ یورو هيف یا ةصقلا نود تايدعجلا ىف ىوغبلا ابلصو سنوي نع ثللا ةياور

 سنوي نع ةرمض ىبأ قيرط نم جرختسملا

 دواد وبأو هجام نباو یئاسنلا هلصو « ثيدحلا اوسبلاو اوب رشاو اولك ثيدح : 72 سابللا بانك 99

 یرهزلآ نع سنوي ةعباتم . ءاليخلا نم هبو رج نم باب م هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نم ىسلايطلا



 تا س

 اهلصو ميح نب ةلبج ةعباتمو « ليعاممالا ابلصو ةفوقوملا بيعش ةياورو ؛ ءاینالا ثيداحأ ىف فلؤملا اباصو
 «دعب فلما اهلصو ملسأ نب ديز ةعباتمو هللا دبع نب ديز ةعباتمو « رافحلا لاله ءزج ىف ولعب انل تعقوو اسلا
 ةعباتمو « ركب ىبَأ لضف ىف فلؤملا ابلصو ةيقع نب ىسوم ةعباتمو « یاسنلاو ملسم ابلصو عفان نع ثرللا ةياودو
 باب م تايفقثلا ىف ولعب انا تعقوو هحيحص ىف ةناوع وبأ اهلصو ىموم نب ةمادق ةعباتمو « لسم ابلصو دمت نإ رمج
 ةاكزلا ف فا ولا ابلصو سواط نبا ةعباتم . صيمقلا بيج باب م ليلق دعب فلؤملا هلصو سفأ ثيدح . ةيدرآلا
 اذكو ابلصو ليعامسالا نأو ةاكزلا ىف تقبس ةلظنح ةياورو « ةاكزلا ىف فلؤملا ابلصو دانزلا نأ ةعباتمو « دابجلا قو
 « ةالصلا ىف فلولا ابلصو ثيللا نع فسوي نب هللا دبع ةعبانم ءابقلا باب و جرعالا نع ةعيبر نب رفعج ةياور
 نع دم نب سنوي قيرط نم سم ىلع جرختسلا ىف ممن وبأ اباصو « ريرح جورف » ظفلب ثيللا نع هريغ ةياودو
 باب م راصن لا لئاضف ىف هلصر سنأ ثیدحو  ةعملا ىف فلؤملا هلصو سابع نبا ثيدح . عنقتلا باب ه ثلا
 معن وبأأ ابلصو ثراولا دبع نع رمعم نأ ةياور . ريرحلا سبل باب ه ةالصلا ىف فلؤملا هلصو بابخ ثيدح دوبإلا
 نع یدییزلا ةياور . سبل ريغ نم ريرحلا سم باب «ىئاسنلا ابلصو ءاجر نب هللا دبع ةياورو « جرختسملا ىف
 ىف هيف یزلا مو تنيب دقو هدئاوف ىف ىزارلا مامتو نييماشلا دنسم ىفو ريبكسلا مجعملا ىف ىنارطلا املصو ىرهزلا
 ولعي ال تعقوو « دواد وبأو لسم ابلصو ةدرب یبآ نع مصاع ةياور . ىسقلا سبل باب ه ريبكلا جیرختلا ىف هفارطأ
 كيلا ةياور . بهذلاب ررزملا باب ه ىليعامسالا اهلصو سنوي نع ثلا ةياور . ءارملا ةبقلا باب ه تايلماحنا ىف
 « ةبعش نع قوزرم نبأ وهو - ورع ةياور . بهنلا ميتاوخ باب ه ةبحلا ىف فلؤملا ابلصو هكيلم ىبأ نبا نع
 ابلصو ىرهزلا نع دعس نب ميهاربأ ةعباتمو « بلا دبع نبا هقيرط نمو غبصأ نب مساقو هحيح ىف ةناوع وبأ اباصو
 دئاوف ىف اهانيورو لسم اباصو دعس نب دايز ةعباتمو حارجلا نب مساقلا ىبأ ىلامأ ىف ولعب انل تعقوو لسمو دما
 بويأ نب ىحي ةياور . متاخلا صف باب ه كلذك رفاسم نبا ةياورو « ىليعامسالا ابلصو بيعش ةعباتمو « ىبكافلا

 نبا نع بهو نبا ةدايز : ءاسنلل مهاخلا باب م زرطملا ايركز نب مساقلل سنأ نع ديمح دنسم ىف اهانيور ديت نع
 فل لا ابلصو ما شمه نع بين نبا ةدايز ۰ دئالقلا ةراعتسا باب م ةنحتملا ريسفت ىف فلؤملا ابلصو خرج
 نبا وهو - ورم ةعباتم . نوهبشتلا باب ه بابب لبق قبس سابع نبا ثيدح . ءاسنلل طرقلا باب و ةرابطلا ف
 ةيمأ ىبأ قيرط نم هانیور ميهاربا نب یکملا نع انباحأ ضعب لاق : هلق . جرختسملا ىف معن وبأ ابلصو - قوزرم
 نع يباحأ ضعب لاق : هلوق ٠ دعا باب ه الوصوم هنع ىراخبلا هعمس مث ىراخبلا هب ثدح امل هلسرأ ميهاربا نبا کم نأكو کم نع رخآ هجو نم قببلل نامالا بعش ىفو « تارفلا نب لضفلا ىبأ ءزج ىف وهو یکم نع ىموسرطلا
 ابلصو ةيعش ةعباتمو « فلؤملا اپل راشأ ىتلا ةدايزلاب هخيرات ىف هاور اذك نايفس نب بوقعي وه ليعامسأ نب كلام
 ىبأ ةياورو « ليعامسالاو اضيأ نايفس نب بوقعي ابلصو رمعم نع ماشه ةياورو « بب ىنلا ةفص باب ىف فازملا
 ابلصو « دمع نب سنوي نع ةبيش ىبأ نبا ةياور ۰ رعشلل لصولا باب ه ةوبتلا لئالد ىف ىقيبلا ابلصو لاله
 . ريواصتلا باب م نييناهصالا قيرط نم تايلماح ا ىف اهانيور خاص نب نابأ نع قحسا نبا ةعباتمو « ىليعامسالا
 ىلع دوعقلا هرك نم باب ه ىناربطال ريبكلا مجعملا ىف یهو جرختسملا ىف ميعن وبأ ابلصو سنوب نع ثيللا ةياور



 نأ الإ اهردصب قحأ ةبادلا بحاص مهضعب لاقو : هلو . قلا ءدب ىف فاؤملا ابلصو بهو نبا ةياور ريواصتلا

 اا
 ابلصو بويأ نب ىحيو ةمربش نبا ةياور . ةبحصأا نسع ساشلا قحأ نم باب م9 بدالا باتک

 اهانیور ماشه نع ثيللا ةياور . اهمأ ةأرملا ةلض باب ۾ ةمربش نبا قيرط لسم یورو « درفلا بدألا ىف فلؤملا

 جراخ هل نيدلاولا رب ىف فاؤملا اهلصو دحاولا دبع نب ةسبنع ةدايز . محرلا لبت باب و ملا ىلأ ءزج ىف ولعب

 لاقيو : هلوق . كرشلا ىف هحر لصو نم باب و امهجرختسم ىف معن وبأو ليعامسالاو درفلا بدآلا فو عماجلا

 ف عن وبأ ابجرخأ اذك ناما ىبأ نع قشمدلا ةعرز ىبأ ةياور ىه « ةانثملا ءاتلاب ینعب تنحتأ نالا ىبأ نع اضيأ ش

 ىف ولعب انل تعقوو لسم ابلصو ناسيك نب اص ةياورو « ةالصلا ىف فلولا ابلصو رمعم ةياورو « جرختسملا

 « قتعلا ىف فا ابلصو ةورع نب ماشه ةعباتمو « ريبكلا ىف ىناريطلا اباصو رفاسم نبا ةياورو « هدنم نبال نامالا

 نم مث باب م زئانجلا ف فلو ا ابلصو سنأ نع تبامث ةياور . دلولا ةحر باب ه هل ىزاغملا ىف قحا نبا ةياورو

 نب دسأ ةعباتمو « هنع هدنسم ىف هيوهار نب قخسا ابجرخأو لبعاسالا ابلصو ةبابش ةعباتم . هقئاوب هراج نمأیال

 دحآ اباصو رمع نب ناع ةياورو « اهرأ مل دوسألا نب ديمح ةياورو « هل قالغالا مراكم ىف ىناريطلا ابلصو یسوم

اهرأ ۸ شايع نب ركب ىبأو قحسا نب بيعش ةياورو « هلع هدنسم ىف
 eةر ره ىبأ ثردح . مالكلا بيط باب  

 ءدب ىف فل وا هلصو سابع نبا ثيدح . قلا نسح باب و هنع هبنم نب ماه ةياور نم حلصلا ىف فاول ا هلصو

 ةياور ( موق نم موق رخسيال ال ىلاعت هللا لوق باب + شیرق بقانم ىف هلصو رذ ىبأ ثيدحو « مايصلاو ىحولا

 تمدقت ةبواعم ىبنأ ةياورو « ریسفتا ف فا وال ابلصو بيهو ةياورو « حاکنلا ف فلولا اباصو ماشه نع ىروثلا

 زومیام باب ه هنع هدنسم ىف دحآ ابجرخأ ردنغ ةعباتم . نعللاو بابسلا نم یهنیام باب م زیسفتلا ىف | لا ةراشإلا

 وهو - دلاخ نع بيهو ةياور . حداملا نم هركيام باب م ةالصلا ىف مدقت نيديلا ىذ ثيدح . ىمانلا ركذ نم

 هلصو - صاقو ىنأ نبا وهو دعس ثيدح . هبخآ ىلع ىنثأ نم باب م دعب هنع ىموم نع فل يملا اباصو ءاذحلا

 ٠ ىمع نل نارجما باب م اهيلع فقأ مل یسیع نب دم ةياور . ريكا باب م مالس نب هللا دبع بقانم ىف فلؤملا

بحاص روزي له باب م ىزانملا یف یم دقو هتبوت ةعق نم فرط بعک ثيدح
 ليقع نع ثيللا ةياور . موي لك ه

 نم مايصلا ىف فلولا ابادو ءادردلا يبو نابلس ةصق . ةرايزلا باب و ليوط ثيدح ىف ةرجحلا ف فاؤملا ابلصو

 فلؤأا هلصو فوع نب نجرلا ديع تیدحو « ىرت اک قيس ةة ا ثيدح . ءاخإلا باب م ةفيحج یآ ثب دح

 ةياورو «زئانجلا ىف لدو شابع نبا ثيدحو « پمانلا ىف هلصو ةمطاف ثيدح . كحضلاو مسبتلا باب ه عويبلا ف

 ه جرختسلا ىف معن وبأ ابلصو رابع نب ةمركع ةياور . هاخأ رفكأ نم باب ه اهيلع مالكلا ىزاغملا ىف مدقت ىديخلا

 باب و هنع ىلع ثيدح نه یزانلا ىف ف'ؤأا هلصو باال رع لوق . الوأتم كلذ لاق نم رافك] ري مل نم باب

 هنع ىرادلا دنسم ىف واهب انل تعقوو هنع هد ىف دحأ ابجرخأ میهاربا نب يا ةياور . بضغلا ند زوج ام

 ثيدح امأ . سانلا ىلع ريسيتاو فرفختا بحي ناكو « اورست الو اورسإ لل ىنلا لوق باب هلق . اضيأ

 دعب ىلصي ام باب ىف ةالصلا ىف هلصو ثيدح ىلإ هب راشأف فرةختلا بحي ناك ثيدح امأو « بالا ىف هلصوف اورسپ



 هل عا

 ریست نم ىأر هنأ ةزرب ىبأ تدح نم بداآلا ىف هدنعو « منع ففخام بع ناک ظفلب ةشئاع ثیدح نم رصعلا
 بويأ نع ديز نب دا ةياور . ةارادلا باب ٠ لهذلا ابلصو یبارعالا ةصق ىف سنوي نع ثيللا ةياور « يلب ىنلا
 . لك ]ال هحاصل فيضلا لوق باب ه تادابشلا ىف ابلصو نادرو رب متاح ةياورو « سلا ىف فلؤملا ابلصو
 لسم ابلصو  ديعس نبا وهو  ىحب نع ثيللا ةياور . ريبكسلا مارك] باب ۾ نيبابي لبق هلصو ةفيحج یی ثيدح
 . نيكرشملا ءاجه باب و تادايزلا ىف ولعب ال تعقوو ىئاسنلاو سم ابلصو ةنبيع نبا ةیاورو < ىاسنلاو ىذمرتلاو
 باب م اضيأ ىناربطلاو ريغصلا خيراتلا ىف فلؤملا ابلصو ىديبزلا ةياورو « ريبكلا ىف ىناربطلا ابلصو ليقع ةعباتم
 «لهذلا ابلصو دلاخ نب نمحرلا دبع ةياورو « ىقببلا اهلصو ىرهزلا نع سنوب ةعباتم . كليو لجرلا لوق ىف ءاجام
 ىف فلؤملا ابلصو دمع نب ربع ةياورو < بسحأ مف هنع هب وهار نب قحسا اباصو ةبعش نع ليم نب رضنلا هياورو
 نب ريرج ةعباتم . ىلاعت هللا بح ةمالع باب م دحأو لسم ابلصو اهراصتخاب ةدانق نع ةبعش ةياورو « یزانلا
 مرق نب ناملس ةعباتمو « هحيح ىف ةناوع وبأ ابلصو ةناوع ىنأ ةعباتمو « نيبحملا باتك ىف ميعن وبأ ابلصو مزاح
 : هدنسم ىف نايفس نب نسحلاو هحيح ىف لسم لاق ديبع نب دمو ةيواعم ىبأ ةياورو « هحيمص ىف مسم ابلصو
 ولعب ديمع نب دم ثيدح انل عقوو « ۾ اعيمج ديبع نب دمعو ةيراعم وبأ انربخأ ريم نب هللا دبع نب دیگ انثدح
 ءىناه مأ تیدحو « ةوبنلا تامالع ىف فازملا هلصو ةشئاع ثيدح . ابحرم لجرلا لوق باب ه داجنلا دئاوف ىف
 ريبكلا ىف یناربطلا ابلصو ليقع ةعباتم . ىمفن تثبخ لقتال باب م اهيدح نم اهريغو ةالصلا ىف فاؤملا هلصو
 هلصو سافلا امن] ثيدحو « بابلا ىف هلصو . نمؤملا بلق مركلا امنإ لب ىنلا لوق باب ه هدئاوف ىف هيومسو
 « روكذملا ظفللاب هلصوو « هسفن كل نم دیدشلا امن) ظفاب فلؤملا هلصو ةعرصلا امنا ثيدحو « قاقرلا ف فاؤملا
 م ةدايزلا نود فلؤملا دنع ثيدحلا لصأو مامه ةفيحص ىف ولعب انل عقوو لسم هل صو هللا الإ كلم ال ثیدحو
 . كادف هللا ىناعج لجرلا لوق باب و بقانملا ىف فلؤملا هلصو ريبزلا ثيدح . ىأو ىبأ كادف لجرلا لوق باب
 ىف قأيس سنأ هلاق . ىمساب اوم غم ىنلا لوق باب ه ديعس ىلأ ثيدح نم ةرجحلا ىف فلولا هلصو ركب ىنأ لوق
 ثيدحو « عوبيلا ىف هلصو یمساب اومست ىف هثيدحو « زئانجلا ىف مدقت سلآ ثيدح . ءابنالا ءاممأب یمس نم باب

 باب و ةممطالا ىف فاؤملا هلصو ةريره ىبأ نع مزاح نأ ةياور , هبحاص اعد نم باب ه فوسکلا ىف ةركب نأ
 باب م زئانج لا ىف ابلصو سنأ نع قحا ةياور . ضيراعملا باب ه حاكنلا ف هلصو روسملا ثيدح . كرشلا ةينك
 . ءاهسلا ىلإ رصبلا عفر باب ه مضوم ريغو زئانجلاو ةرابطلا ف هلصو سابع نبأ ثیدح . ءیشب سيل ءىثلل هلوق
 هقلع ىذلا ظفلاب نابح نبا ابجرخأو « ىزانملا رخاوأ ىف فلؤملا ابلصو ةكيلم ىبأ نبا نع بوي ةياور
 هريغو معلا ف فاؤملا ابلصو روث ىبأ نبا ةياور . ريبكستلا باب ه تالؤملا

 بداللا ىف فال ابلصو نامبط نب ھارپا ةياور ريبكلا ىلع ريخملا لسی باب هیچ ناذئتسالا باتك و
 ةياور . ىعد اذإ باب ه جرختسملا ىف معن وبآ اباصو ةنييع نبا نع كرابلا نبا ةياور . اثالث ملستلا باب ه درفلا

 یرهرلا نع بيعش ةعباتم « ءاسنلا ىلع لاجرلا ماسآ باب ه دواد وبأو درفملا بدالا ىف ابلصو ةداتق نع ديعس "
 ريبكلا ىف ىفاربطلا ابلصو دشار نب نامعنلا ةياورو « ةشئاع لضف ىف اباصو سنوي ةياورو « قاقرلا ىف فاؤملا اباصو



 مدآ ىلع ةكئالملا در ثيدحو « یرت اك قبس ةشئاع ثيدح در نم باب م رافحملا لاله ءزج ىف ولعب انل تعقوو

 ىف ابلصو هللا ديبع نع ةماسأ ىبأ ةياورو « ةريره ىبأ نع مامه ةياور نم ناذئتسالا باتك لوأ ىف فلؤملا هلصو

 ةبلس ىبأ نب رم ةياورو «عويبلا ىف تمدقت رفعج نع ثيللا ةياور . باثكلا ىف أدبي نم باب ه روذنلاو نام الا

 ديس ىلإ اوموق هلوق باب ٠ صلخلا ثلاث ىفو كامسلا نبا دئاوف ىف ولعب انل تعقوو جرختسملا ىف معن وبأ ابلصو

 ی نع ىدقاولا بتاک دعس نب دم ةياور نم امات ثيدحلا انل عقو هضعب ديلولا ىبأ نع ىباحصأ ضعب ىنمهفأ هلوق

 قبلا هجرخأ ديلولا یبآ نع سيرضلا نب بويأ نب دمج ةياور نم اضيأ انل عقوو « تاقبطلا ىف هجرخأ « ديلولا

 نم رصتخم كلام نب بمک ثيدحو « باب دعب فلولا هلصو دوعسم نیا ثيدح . ةلاصلا باب م ناعإلا بعش ىف

 « ضارقتسالا ىف فلؤملا ابلصو باش ىنأ ةياور . كيباب باجأ نم باب م اهريغو یزاغلا ف وهو هتبوت ةصق

 ىف فاؤملا هلصو بابخ ثيدح . هباصأ ىدي نيب أكستا نم باب ه قاقرلا ىف تأت ءادردلا ىبأ نع حلاص ىبأ ةياورو

 ةصفح ىبأ نب دمحم ةياورو « عويبلا ىف فلؤملا ابلصو رمعم ةياور . رسیت ایفیک سولجلا باب ه ةوبنلا تامالع

 ابلصو هيبأ نع سيرد نبا ةياور ء ربکسلا دعب ناتخلا باب ه تايرهزلا ىف ىلهذلا امبلصو ليدب نب هللا دبعو
 ثيدح ىف ناعالا ىف فلؤملا هلصو ةريره ىبأ ثیدح . ءانبلا ىف ءاجام باب ه لیعایسالا

 وبأ ابلصو ةناوع ىبأ ةعباتم . ةبوتلا باب ه سم ابلصو هيبأ نع رمتعم ةياور 82 تاوعدلا باتك و

 دئاق لسم ىبأو ةبعش ةياورو « لسم ابلصو ةماسأ ىبأ ةياورو « لسم ابلصو ريرج ةعباتمو « جرختسملا ىف معن

 ه هنع امهيدنسم ىف قحساو دمحأ ابجرخأ ةيواعم ىبأ ةياورو « امهرأ مل سودقلا دبع نب هللا ديبع همساو شمالا

 ىف ىناريطلا ابلصو ايركز نب ليعامسا ةعباتمو « درفلا بدآلا ىف ىراخبلا ابلصو ةرضض ىبأ ةعباتم . ةمجرت الب باب

 ىف ولعب انل تعقوو ۽ ةليللاو مويلا ىف یناسنلاو هنع دحأ مامالا ابجرخأ - ناطقلا وهو - ىح ةياورو « طسرالا

 ىف فازلا ابلصو كلام ةياورو . هنع هدنسم ىف ددسم ابجرخأ لضفلا نب رشپ ةياورو « کرلا ثيدح نم عباسلا
 نبا وهو - وربع ةياور . ةالصلا ىف ءاعدلا باب ه ىئاسنلاو ىذمرتلاو دحأ ابجرخأ نالجع نبا ةياورو « ديحوتلا

 ىف فلؤألا ابلصو یمس نع رع نب هللا ديبع ةعباتم . ةالصلا دعب ءاعدلا باب ء ديحوتلا ف فلؤملا ابلصو  ثرامحلا

 نب زيزعلا دبع نع ريرج ةياورو « طسوألا ىف ىناربطلاو لسم ابلصو ءاجرو ىم نع نالجع نبا ةياورو « ةالصلا

 ابلصو روصنم نع ةيعش ةياورو « یناسفلاو ملم ابلصو هيأ نع ليبس ةياورو « ىئاسفلاو ىليعامسالا ابلصو عيفر

 . یدبالا عفر باب ه یزانلا ىف فلؤملا هلصو ىموم ىنأ ثيدح ( مہلع لصو ]ل ىلاعت هللا لوق باب ہ دحأ

 وبآ ابلصو یسیوالا ةياورو . حتفلا ةوزغ ىف فاؤملا هلصو رمع نبا ثيدحو « هلبق ىذلا ىف وه ىموم ىبأ ثيدح

 ءاعدلا باب م اهرأ مل ةبعش نع مزاح نب ريرج نب بهو ةياور .برکلا دنع ءاعدلا باب ه جرختسا ا ىف مين
 هلصو راج ثيدح . ايداو طبه اذإ ءاعدلا باب ه بدالا ىفو ةقيقعلا ف فاؤملا هلصو ىموم ىنأ ثيدح . نايبصلل

 فل وا ابلصو ةنييع نبا ةياور م جوزتملل ءاعدلا باب ه سنأ نع قحسا ینآ نب ىع ثيدح اذكو دابجلا ف فلؤملا

 « بطلا ىف فاؤملا ابلصو سنوي نب ىسيع ةدايز ه ءاعدلا ريركست باب ۾ اهرآ مل لسم نب دم ةءاورو « ىزاغملا ىف
 ىف فلؤملا هلصو دوه سم نبا ثيدح . نيكرشملا ىلع ءاعدلا باب ه سالبإ ةفص ىف تمدقت دعس نب ثيللا ةياورو



 ةياور . ىل رفغا مبل : ملي ینلا لوق باب ه ىزانملا ىف فلؤملا هلصو ريع نبا ثيدحو , ءاقستسالا ىف ةالصلا
 نب یسوم ةياورو « اهرأ مل فسوي نب مهاربا ةياور « ليلتلا لضف باب ه هنع ملسم ابجرخأ ذاعم نب هللا ديبع

 نب نيسحلا ابلصو یعشلا نع  دلاخ یآ نبا وهو  ليعامسإ ةياورو هنع هخرات ىف ةمثيخ ىلأ نبا اهجرخآ ليعامسا
 شعالا ةياورو « ةفورعملا هتخسن ىف اهنأكو اهرأ مل مدآ ةياورو « كرابملا نبال دهزلا تادايز ىف ىزورملا نسحلا

 ىبأ ةياورو « ليضف نب دمحم ءاعدلا ىف ولعب انل تءقوو « ىئاسنلا اباصو نيصح ةياورو « ىربكلا ىف یاسفلا ابلصو

 رکذ لضف باب ۾ ىلماحما ىلامأ ىف ولعب انل تعقوو رييكلا ىف ىناريطلاو دمحأ اباصو بويأ ىلأ نع ىرضحلا دم

 ال تعقوو ىسل بطل دواد وبأو دحأ اباصو هيبأ نع لیبس ةياورو « ليعامإلاو دمحأ اباصو ةبعش ةياور . هللا

 نقل نيعبر آلا ىف ولعب

 ىلأ ةعباتم « نیتس غلب نم باي ۾ هنع هجام نبا ابجرخأ ىربنعلا سابعلا ةياور : إو قاقرلا باتك وو

 دئاوف ىف ولعب انل تعقوو قببلاو دمحأ اباصو نالجع نبا ةعباتمو « ديحوتلا ىف هدنم ناب ىليعاعإلا اباصو مزاح

 ةداتق نم ةبعش ةياورو « لسم الدو بهو نبا ةياورو « لیعايسالا ابلصو سنوي نع ثيللا ةياورو « ىبكافلا
 فأ نبا وهو دعس ثيدح . هللا هجو هب ىغتبي ىذلا لمعلا باب ه قرحلا ىلامأ ىف ولعپ انل تعقوو ملسم ابلصو
 ىليعامسإلا اپاصو ليمش نب رضنلا ةياور « نولقلا مو نورثكملا باب ه اهريغو ضئارفلا ىف فل لا هلصو - صاقو

 ثعبلا ىف ىقببلا هلصو ءادردلا دآ نع راسي نب ءاطع ثيدحو « هح ىف نابح نباو نالا ىف هدنم ناو

 ةمباتم « سفنلا ىنغ ینغلا باب ه تاب رهزلا ف سنوي نع ثلا ةياور ءابهذ ادحأ ىل نأ بحأ ام باب ه روشتلاو
 نباو ىئاسذلا امبلصو دامحو رخص ةياررو « اضيأ حاكذلا ف فلؤملا ابلصو فرع ةعباتمو « حاكالا ف تضم بويأ
 وبأ ىنثدح ) هلوق ۰ ىنلا شيع ناك فيك باب ه تايدعجلا ىف ايلاع رخص ثيردح انل عقوو , نامالا ىف هدنم
 دصقلا باب م هماعب ةيللا ىف معن وبأو كردتسملا ىف ماحلاو ىئاسنلا هلصو دق ثيدحلا اذه فصن نم وحنب ( معا
 نع ذاعم ةياور . ىلاعت هللا نم فوخلا لضف باب م هنع هدئسم ىف دنحأ ابجرخأ نافع ةياور . لمعلا ىلع ةموادملاو
 ابلصو فسوب نب دمت ةياور . ءوسلا طالخ نم ةحار ةلزعلا باب م هيلع مالكلا ءايبنآلا ثيداحأ ىف مدق# ةبعش
 « دواد وبأ ابلصو ریشک نب ناملس ةعناتمو « لسم ابلصو یدییزلا ةعباتمو نامالا ىف هدنم نباو ىليعامسإلاو لسم
 دئسم ىف ولعب انل تعقوو لسمو دمحأ ابلصو رمعم ةياورو « لين نب دحأ ابلصو دشار نب ناصتلا ةعباتمو
 مالي ىلا لوق باب م ديعس نب یو رفاسم نبا ةياور اذكو ىلهذال تايرهزلا ف سنوي ةياورو « ديمح نب دبع

 ىبأ ةياور « هللا ءاقل بحأ نم ا لیعایسالا اباصو نيصح ىبأ نع ليئارسإ ةعباتم . نيتابك ةعاسلاو انأ تشب
 « ریبکلا ىف ىناربطلا اباصو قوزرم نب ورع ةياورو « ىذمرتلا اباصوو هدنسم ىف یه - یملایطلا وهو - دواد

 خفن باب « دواد ٍنأ نبال ثعبلا ىف ولعب انل تعقوو یئاسنلاو ىذمرآلاو ملسم اباصو ةداتق نع ديعس ةياورو

 اباصو رمع نبا نع عفان ةياور . ضرالا هللا ضيقي باب م ريسفتلا ف فلؤملا هلصو ديعس. یآ ثيدح . روصلا

 وبأ اعم امبلصو ملس نب دمو جرج نبا ةعباتم . بذع باسا شقون نم باب ه 007 ديحوتلا ىف فلولا
 هيوهار نب قحسا ابلصو متسد نإ حلاص ةاورو « ريسفتلا ىف فاواا ابلصو بود ةعباتمو « هح ىف ةناوع

 ةمدقلا # ٩ - م



 تو س

 هلصو دیعس یآ ثيدح . رانلاو ةئجلا ةفص باب م تایلماحلا ىف ولعب ال تعقوو هحیح ىف ةناوع وبأو هدنسم ف

 نم مسم ىلع جرختسلا ف يمن وبأ اباصو ةبلس نب ةريذلا نع ميهاربا نب قحسا ةياورو ء دیحوتلا ىف فاؤملا

 ةعباتم . بقانلا ىف فلؤملا هلصو ديز نب هللا دبع تیدح . ضوحلا باي ه هدنسم ىف هيوهار نب قحا قيرط

 نب دمحأ ةياورو ‹ لسم الصو نبضح ةياورو < هدنسم ىف ةماسأ يأ نب ثراحلا ابلصو لئاو ىبأ نع مصاع

 ةياوزو « ىلهذلل تايرهزلا ىف ليقعو بيعش ةياورو <« ليعام الار ةحيصص ىف ةناوع ربأ ابلصو هيبأ نع بیش

 لسم ابلصو ةبعش نع یدع ىبأ نبا ةدايزو «دارفالا ىف ىنطقرادلاو اضيأ ىلهذلا ابلصو ىدييزلا

 ةريره ىبأ ثيدح . لقلا فج باب ه ديحوتلا ف فلؤملا ابلصو ةبعش نع مدآ ةياور 2 ردقلا بانك و

 نبا ةياور . هللا ىطعأ امل عنام ال باب م طسوألا ىف ىناربطلا ابلصو ةبابش ةياور . باب م حاكنلا لئاوأ ىف مدقت

 مل-م ىلع ميعن ىبأ جرختسم ىف ولعب انل تعقوو « هنع قازرلا دبع نع دمحأ ابلصو ةدبع نع حرج

 ثيدحو « باتكلا لئارآ ىف نامالا باتک ىف فلؤملا هلصو دعس ثيدح چو روذنلاو نام الا باتک

 ه سابللا ىف ابلصو ليئارسا ةياورو « بقانلا ىف ابلصو ةبعش ةياورو « سلا باتک ىف دابجلا ىف هلصو ةداتق ىلأ

 « یاسألا ابلصو ىديبزلا ةعباتمو « سم ىلع جرختسملا ىف معن وبأ ابلصو ليقع ةعباتم . ئابآب اوفلحت ال باب

 « ناذاش نب ركب بأ قیرط نم هنع ىظاحولا حلاص نب ىحي ةياور . هتخسن ىف انا تعقو ىلكللا قجسا ةعبانمو
 ىلع هيف فاتخاو هنع قازرلا دبع نع دمحأ اهجرخأ رمعم ةياورو « هنع هدنسم ىف یدیا اهاور ةنييع نبا ةياورو

 ىف فلؤملا ابلصو مصاع نب وربع ةياور . تاشو هللا ءاشام لوقي ال باب ه ةحجارلا ىه هذه دمحأ ةياورو « رمعم

 ه ريبعتلا ىف فلولا هلصو ركب ىنأ لوق ىف سابع نبا ثيدح . مهناعأ دبج هاب اومسقأو باب ه ليئارسا ىنب ركذ

 « قاقرلا ىف فاؤملا هلصو ةريره ىنأ ثيدحو « ديحوتلا ىف فا وا ابلصو سابع نا ثيدح . هللا ةزعب فاحلا باب

 نع ةبعش ةياورو « ةريره ی ثيدح نم مالسلا مهيلع ءايبناألا ثيداحأ ىف فاؤملا هلصو مالسلا هيلع بويأ لوقو

 نابح نبا هلصو عبرأ مالكللا لضفأ ثيدح . مويلا ماكتأ ال هللاو لاق اذإ باب ٠ ريسفتلا ف فاؤملا ابلصو ةداتق

 ىبأ قيرط نم یناسالاو نابح نبا هاورو , ىئاسنلاو لسم هلصأ جرخأو بدنج نب ةرمم ثيدح نم هحيح ىف

 هاورو « اعيمج ديعس ىبأو ةريره ىلأ نع حلاص بأ قيرط نم ىبايرفلا رفعجو یاسألا هاورو « ةريره بأ نع حلاص

 باب ه باتكلا لئاوأ ىف مدقت نايفس ىلأ ثیدحو « لب ىنلا باعحأ ضعب نع خاص ىنأ قيرط نم لينح نب دمحأ

 . مدتأي ال نأ فلح اذإ باب ء ىحاضالا ىف فلؤملا ابلصو نيريس نبا نع بويأ ةياور . نيفلا ىف ايسان ثنح اذإ

 ابلصو ماشه نع ىموم نب ميهارا ةياور . هماعط مرح اذإ باب ه قييلا ابلصو نايفس نع ريثك نبا ةياور

 باهولا دبع ةياورو«جملا ىف فل وال ابلصو دیح نع ىرازفلا ةياور . كلميال امف رذنم باب ه ريسفتلا ف فلؤملا

 باب ه ةلاكولا ىف هلصو ةحلط ىنأ ثيدحو < عویبلا ىف هل صو رع نبا ثيدحو « اهرأ م اهاسرإ ىلع بويأ نع

 ةناوع وبأ املصو نوع نبا نع متاح نب لبشأ ةعباسمو « دجوتلا ىف ديز نب داح ةعباتم . ثنحلا لبق ةرافکساا

 كام ةعباتمو « ملسم ابلصو ةيطع نب كامس ةعباتمو « ماكحألا ىف فلو ا ابلصو سنوي ةعباتمو ع اح لاو هحیح ىف

 « ىناسنلاو لسم ابلصو ةداتق ةعباتمو « ىناربطلاو رازبلا ابلصو ديم ةعباتمو « ريبكلا ىف ىناربطلا ابلصو برح نبا
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 ةعب اتمو 5 یاسنلا ابلصوف رمتعلا نب روصتم نك نإو < یارطاا ابلصو دقف نادرو نبا ناك نإف روصتم ةعباتمو

 ابلصو دقف حيبص نبا ناك ناف عسيبرلا ةعباتمو « تايناليغلا ىف ولعب انل تعقوو هحیحم ىف ةناوع وبأ ابلصو ماشه
 نع عيكو قيرط نم هفاسو ىطايمدلا هب مزج اک لسم نب عيبرلا وه ناك نو « ىناربطلاو هحيح ىف ةناوع وبآ

 نال حيبص نبا هنأ ىل ربظ نكل حيبص نبأ وأ لسم نب عيبرلا وه ناك نإ ىردأ الف نسحلا نع بو ذم ريغ عمیرلا
 . ًائيش نسحلا نع ىور ام لسم نبا عييرلا

 هلصو ًادبع  اهجوز ىنعي  هتيأر ةريرب ةصق ىف سابع نبا لوق . ءالولا باب . ھچک ضئارفلا بانک 8و.
 ثيدح نم طورشلا ف فاؤملا هلصو قتعأ نا ءالولا ثيدح . لجر هيدي ىلع ملسأ اذا باب ه قالطلا ىف فلؤملا
 ی رادلاو مصاع ىنأ ناو ىناربصطلاو ةجام ناو ىذمرتلاو ىئاسنلاو دمحأ هلصو ىرادلا ميم ثيدحو « ةشّئاع

 . نورخآو داجنلاو

 دبع ةعباتم . ( امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو اإل ىلاعت هللا لوق باب ٠ 2 دردم ا بانک ز95-
 اباصو رمعم ةياورو « هحب ىف ةناوع وبأ اباصو ىرهزلا ىخأ نا ةياورو « ىلهذلل تايرهزلا ىف دلاخ نب نمحرلا
 ديعس لاق : لاقو رمعم نع ةيورع ىنأ نب دیعس قیرط نم هحیح ن ةلارغ وبأ ابجرخأو هنع قازرلا دبع نع دمحأ
 ةبيش ىبأ نبا جرخأو قويبلا ابلصو لاسرالا ىلع سيردإ نباو عيكو ةياورو « باش وهو هنع هانیورف ارمعم نیت
 مج ریال باب 95 ملم ابلصو عفان نع ثبللا ةياورو « لیعاسالا اباصو قحا نبا ةعباتمو « هفلصم ىف عيكو ثيدح

 ةثالث لبق فاؤملا ابلصو سنوي ةياور . ىلصملاب مجرلا باب ه قالطلا ىف یضم رمعل ىلع لوق . ةنونجناو نونجلا
 نود ابنذ باصأ نم باب ه هيلع معن ىنأ جرختسم ىف ولعب انل تعقوو لسم ابلصو خرج نبا ةيأودو « باوبأ
 ثراحلا نب ورمع نع ثيللا ةياورو « ريسفتلا قو ةالصلا ىف فاؤملا ابلصو دوءسم نبأ نع نامع ىبأ ةياور . دحلا

 ليعامسا ةعباتم . تنز اذا ةمالا ىلع بشر ال باب م طسوالا ىف ىناربطلاو لليعامسالاو خيراتلا ىف ىراخبلا امبلصو
 فاؤملا ابلصو دلاخ ةعباتمو « لسم اباصو رپسم نب ىلع ةعباتم . ةمذلا لهأ ماكحأ باب م اسلا ابلصو ةيمأ نبا
 ةروس دعإ مهضعب لاقو هلوق ه ىليعا#إلا اباصو ةديبع ةعباتمو ؛ اهدجأ مل ىبر احا ةعباتمو « نصحملا مجر باب ىف
 دآ ثيدح . هلهأ بدأ نه باب م قحا نآ نع ديمح نب ةديبع نع هدنسم ف عینم نب دمحأ ةياور هذه : ةدئاملا

 دیعس نب ىح ةعباتمو « مايصلا ىف فاؤملا اباصو بيعش ةعباتم . ريزعتلا ک باب م ةالصلا ىف فاؤملا هلصو ديعس
 6 ماکحالا ىف قأتس دلاخ نب نحرلا دبع ةعباتمو « لسم اماصو سنوي ةعباتمو « تايرهزلا ىف ىلهذلا اباصو

 یناربطلاو رازبلا ابلصو ريبج نب .ايعس نع ةرمع ىنأ نب بيبح ةياور ه2 نیراحاو تایدلا باتسك قوس
 ثيدحو « هريغو جحا ىف فا ول هلصو ةركب ىلأ ثيدح . اهايحأ نمو هللا لوق باب م دارفالا ف ىنطقرادلاو
 ةياور . ليتق هل لتق نم باب « نتفلا ف فاؤملا هلصو یموم ىبأ ثيدحو ؛ نتفلاو جحلا ىف اضيأ هلصو سابع نبا
 « لتقلا معن ىلأ نع مهضعب لاقو : هلو ٠ لسم ابلصو ىموم نب هللا ديبع ةعباتمو « قبيبلا ابلصو ءاجر نب هللا دبع
 صاصقلا باب ه هقيرط نم قزوجلا هجرخأ اذكه « ىلهذلا ىح نب دم هبدارأ قوف نم ةانثملا ءاتلاو فاقلاب ىنعي
 ةبلس نب داح ثیدح نم ملسم هجرخأ ثيدح ىلا ريشي ؛ اناسن] عيبرلا تخأ تحرجو : هلوق « ءاسنلاو لاجرلا نيب



 نع دسیح ةياور نم فاؤللا دنع هلصأو « ثيدحلا اناسنإ تحرج ةثراح مآ عيبرلا تخأ نأ سنآ نع تبا) نه

 هلصو تمشالا ثیدسح ةماسقلا باب م نيتعقاو انوكي نأ هبشيو ةيراج ةينث ترك وأ اناسنإ تمطل ظفلب سنأ

 لئاضف ىف ىموم ةتصق ىف فلؤملا هدنسأ ةريره ىلأ ثيدح ايدو لسلا مطل اذا باب ه ماکحالا ىف فلؤملا

 نیصح نع مشه ةياورو ؛ ىليعامسإلا ابلصو سنوي نع بلا ةياور . نيلوأتملا ىف ءاج ام باب و ءایبنالا

 . دابجلا ىف ابلصو

 نیم باب ه قالطلا ىف هيف لوقلا ىضم . ةينلاب لاسعالا تردح 49 لیلا كرتو هارك إلا باتك 8و

 ماظلا ىف هلصو ىتخأ هذه هتأ مال مهاربا لاق ثيدحو « بابلا ىف فلؤملا هلصو مسملا وخأ لسملا ثيدح . لجرلا

 لكل ثيدحو « جحلاو ناميإلا ىف فلؤملا هلصو مارح ميلع ك!اومأ ثيدح . ةيراج بصغ اذإ باب م اهريغو

 عويبلا ىف هيلع مالكلا مدقت « ةثبخ الو ءاد ال لسلا عيب ثيدح . لماعلا لايتحا باب و بابلا ىف هلصو ءاول رداغ

 . دلاخ نب ءادعلا ثددح نم

 ةياورو « دحأ ابلصو ديح ةياورو « سم ابلصو تباث ةياور . ةحلاصلا ايؤرلا باب هزي ريبعتلا باتک 8و

 هل حورلا باتک قهدنم نبا اباصو باحبحلا نب بيعش ةياورو ؛ باب دعب فلؤملا ابلصو هللا دبع نب قحا

 ىخأ نباو سنوي ةعباتم . هي ىنلا تار نم باب ه زازرلا رفمج فآ ثيدح نم عبارلا ىف ولعب انل تقوو

 ريثك نب ناملس ةعباتمو « هلو طب ليلق دعب هلصو ةرمس ثیدح . لیلا ابور باب و لسم ابلصو ىرهزلا نع ىرهزلا

 « ىلهذلل تايرهزلا ىفهنع ىرهزلا ىخأ نبا ةعباتمو « ىرادلا دنسم ىف ولعب انل تعقوو لسم ابلصو ىرهزلا نع

 ىحب نب قحساو بيعش ةياورو < لسم اببلصو یدیب زلا ةياورو « هدنسم ىف دمحأ اپاصو نيسح ن نايفس.ةعب اتمو

 ةياور ۰ مو. ىف ديقلا باب ه انيبم هدنسم ىف هيوهار نب قعا ابجرخأو سم ابلصو رمعم ةياورو تايرعزلا ىف

 تعقوو ملسمو امهيدنسم ىف قدتاو دمحأ ابلصو ماشه ةياورو « رازبا املصو سنوي ةياورو « لسم اباصو ةداتق

 و جردملا ىف ىباتك ىف هيف جاردإلا عضوم تنيب دقو اهرأ مل لاله ىنأ ةياورو « داجنلا ركب بأ ىلامأ ىف ولعب ان

 ةياور . هسلح ىف بذك نم باب م هيلي ىذلا بابلا ىف فلؤألا هلصو ةريره ىنأ ثيدح . رثلا نم ءاملا عزا باب

 ماشه ةعباتمو « ىليعاممالا ابلصو ةبعش ةياورو « هنع ناسنلا ةياور ةبيتق ةخسف ىف أنل تعقو ةناوع ىلأ نع ةبيتق

 . اهرأ مل ةفوقولا ةمركع نع

 ارومأ ىدءإ نورتس ثيدحو « یزاغملا یف فلؤملا هلصو ديز نب هللا دبع ثيدح هلو نتفلا باتك 5

 سنوي ةياورو ؛ بدآلا ىف فاؤملا اباصو بيعش ةياور . نّفلا روپظ باب ۾ هدمب بابلا ىف فلولا هلصو اهتوركنت

 طسو لا ىف ىناربطلا ابلصو ىريهزلا ىخأ نبا ةياورو « طسوالا ىف ىنا رطلا اباصو ثيللا ةياورو « لسم ابادو

 نع ليعامسا نبا وهو لمؤم ةياور . امهيفيسب نامل لا قتلا اذإ باب م اهرأ مل مصاع نع ةناوع ىبأ ةياوزو « اضيأ

 زيزعلا دبع نب راكب ةياورو « ليعامسإلاو یاسنلاو سم اباصو رمعم ةياورو  هدنسم ىف دمحأ اباصو ديز نب دامح

 اباصو روصنم نع ةفوقوملا نايفس ةياورو < لسمو هنع دحأ امجرخآ ردنغ ةياورو « ريبكلا ىف ىنارطلا ابلصو

 باب « ءاسنلا ةروس ىف تمدقت دوسالا ىبأ نع ثيللا ةياور . نتفلا داوس سكي نأ هرك نم باب م اسنلا



 ةصق ف سزا ثا لوس ۰ رانا جورخ باب o جرخت ملا ى م ۳ ابلصو ىسمزلا سابع ةباور ۰ نفل نم ذوعتلا

 «طسوألا ىف نارطلا ابلصو قحا نبا ةياور « لاجدلا رک ذ باب . ةرجحلا ىف فل لا هلصو مالس نب هللا دبع مالسإ

 ۲ ءاین الا ثيداحأ قو هيف فا ولا هلصو سابع نبا تیدحو « قالا ءدب ىف فلؤملا هلصو ةريره ىبأ ثددحو

 هرکی ام باب ه قاربطا اباصو دام نب معن ةعباتم . شيرق نم ءارمالا باب ه چچ ماکح الا باتک 0

 ظفللا اذ_م فاؤملا هلصو كيفكحي ام ىذخ ثيدح . اهرأ مل راشب نب دمع ةياور . ةرامإلا ىلع صرحلا نم

 ثيدح ىلإ اذهب راشأ « رييخ لهأ ل ام ینلا بتك دقو : هلو . طخلا ىلع ةداپشلا باب ه تاقفنلا باتك ىف

 دجسلا ىف كح نم باب م هلابع ىلإ م الا باتك باب ىف فاؤملا هلصو دقو ةصرحم ةصق ىف ةمثح ىلأ نب لبس

 ۶ احلا دنع نوكت ةدامشلا باب ه هيف فل لا ابلصو رمعم ةياورو « دودحلا ىف امدقت خرج نباو سنوي ةياور

 نع هللا دبع ةياورو « دودحلا ىف فام ا ابلصو زعام ةصقو « ةفيقسلا ثيدح ىف فا وا هلصو مجرلا ىف رمع لوق

 ىنلا هرك دقو هلوق . خاص نبا وهو هللا دبع ىل لاق ىنييمهشكلا نع رذ ىنأ ةياور ىف عقو ةداتق فآ ةصق ىف ثيللا

 ةياورو « بدالا ىف فلؤملا ابلصو بیمش ةياورو « الا ثيدحلا ىلإ اذ راشأ « ةيفص هذه امن] لاقو نظلا اب

 رمآ باب ء ىلهذلل تابرهزلا ىف ىلك لا قا ةياورو « فاکتعالا ىف قيتع ىبأ نبا ةياورو سا ىف رفاسم نبا

 ةياور هدنسم ىف انل تعقو  ىسلايطلا وهو -دراد ىنأ ةياورو « ىزاغملا ىف امدقت عيكوو رضنلا ةياور . ىلاولا

 . سانلا ىلع مامإلا عيب باب ه ىقبيبلاو هحيمحص ىف ةناوع وبأ ابلصو نوره نب ديزي ةياورو « هنع بيبح نب سوي
  عوببلا ىف هلصو دقو ةصقلا هذه ىف رباج ثيدح ىلإ هب راشأ « ماحنلا نب معن نم اربدم لب ىنلا عاب دقو هلوق
 نع ديز نب ةجراخ ةياور . ماكحلا ةجرت باب م ةعملا ىف تمدقت ةورع نب ماشه ةدايز . لالا اياده باب

 نب ديز نع رخآ هجو نم ولعب انل تءقوو « ىبك افلا تبدح ىف ولعب انل تعقوو خيراتلا ف ىراخبلا ابلصو هيبأ

 نبا نع ناملس ةياورو « یلیعاع-الا ابلصو ىحي نع ناملس ةياور . مامإلا ةناطب باب ه رافحلا لاله هزج ىف تباث

 قيرط نم انل تعقو بيعش ةياورو کزلا حب ثيدح ىف ولعب انل تعقوو قرببلا اباصو ةبقع نب یسومو قيتع ىبأ

 نب ةيواعم ةياورو م احلاو نابح نباو دمحأ ابلصو یعازوالا ةياورو « هنع ناميلا ىنأ نع ىناكجلا دمح نب ىلع

 رفعج ىبأ نب هللا ديبع ةيأورو < امرأ مل ةملس ىبأ نع دايز نب ديعسو نيس ىبأ نبا ةياورو « یاسألا ابلصو مالس

 « ءاسنلا ةعيب باب و یریکعلا صولا نآ تبدح نف ولعب انل عقوو ىليعامسالاو یاسألا اباصو ماس نب ناوغص نع

 باب م تايرهزلا ف سنو نع ثيللا ةياورو « ةنحتملا ةروس ريسفت ىف فلؤملا هلصو كلذ ىف سابع نبا ثيدح

 ىبأ نع جرعالا ةياور . ودعلا ءاقل ین ةيهاركب اب م ةرجما ىف فلولا هلصو ةشئاع ثيدح اذكو اذك تيل هلوق

 « اهرأ مل ىسيع نب نعم نع رذنملا نب مهاربا ةياور . وللا نم زوجي ام باب ه داوجلا ف فلؤملا اباصو ةريره

 سنأ نع حايتلا ی ةعباتمو « ديمح نب دبع دنسم ىف ولعب انل تعقوو لسم اباصو تباث نع ةريغملا نب ناملس ةعباتمو

 ثيدح .. دحاولا سخ ةزاجإ باب ه تايرهزلا یف دلاخ نب نحرلا دبع نع بیل ةياورو یزافلا ق فاؤملا ابلصو

 ثريوحلا نب كلام تبدح . برعلا دوفو مقلب ىنلا ةاصو باب ه هريغو علا ىف فاؤملا هلصو سابع نبا

 م دحاولا رخ ةزاجإ باب ىف لبق هلصو



 تاپ سس

 ابلصو ركب ىبأ ةياورو « ليعامسالاو ىذمرلا ابلصو ثيل نع ةبيتق ةعباتم . و ماصتعالا بانك و

 هلع هل لاومالا باتك ىف ديبع وبأ اهجرخأ خاص نبا وهو هللا دبع ةياورو « نيدترملا ةباتتسا باب ىف فلؤم ا

 فلؤملا هدنسآ ىلع ثيدح . ادع یوآ نم باب م هللا دبع ىل لاق یورما رذ ىنأ ةيارر نم ناكملا اذه ىف ان عقوو

 نم ءاج ام باب م ريسفتلا ف فلؤملا هدنسآ دوعسم نبأ ثيدح لئس متي ىنلا ناك ام باب ه جحلا رخاوأ ىف

 یسوالا نع ىراخبلا نع ىلماحما ةياور نم ولعب انل تعقوو « ىنارطلا ابلصو دانرلا ىبأ نبا ةعباتم . ةاضقلا داهتجا

 لضف ىف دعس نب لهم ثيدحو « ةالصلا ىف قبلا اباصو سنوي نع تسللا ةدايز . قافتالا ىلع ضحلا باب م هنع

 باب ه هنع هدنسم ىف ديمح نب دبع ابجرخأ كرابملا نب ىلع نع ليعامسا نب نوراه ةياورو « ةاكرلا ىف مدقت دحأ
 هدنسم ىف ديمح نب دبع ابجرخأ دقو ةقلعم اهنأب ین وبأ مزج نوع نب رفعج ةياور . اطسو ةمأ عانلمج كلذكو

 ثيدح نم لسم ظفللا اذهب هلصو «در ومف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم ثيدح . لماعلا دهتجا اذإ باب ه هنع

 ىلا ماکحالا باب ه اهدجأ مل ةلسرلا بلطملا نب زيزغلا دبع ةياور . ماحلا رجأ باب و ىراخبلا دنع هلصأو ةشئاع

 ثيدح امأو « ثيللا ثيدح اذكو ةالملا ىف اهلع مالكلا مدقت بهو نبا نع ريفع نبا ةياور : لئالدلاب فرعت

 ه ركب ىأ لضف ىف هنع فلواا ابلصو دعس نب مهاربا نع ىديجلا ةدايزو « ةمعطألا ىف فل ولا هلصوف ناوفص ىبأ

 انثدح نایعلا وبأ انثد- هدنسم ىف ىرادلا لاق روعالا نوراه نع نوراه نب ديزي ةياور : فالخلا ةيهارك باب
 ىلع مقلي ىنلا یہن باب ه اذه ررحيف نارمع ىلأ نع امیج مامه انريخأ نوراه نب ديزي انثدحو ررعالا نوراه

 رج نبا نع ركب نب دم ةياورو « زئانجلا ىف فل وا هلصو زئانجلا عابتا نع انين ةيطع مأ ثيدح « ميرحتلا

 رواش ثيدح . م یروش ممرمأو مب ینلل ىلاعت هقا لوق باب  جحلا ىفو عادولا ةجح ىف ابيلع مالكلا مدقت

 ثيدح نم ارصتخ هجام ناو ىئاسنلاو هماتتب ینارطلاو ماحلاو دمحأ هلصو جورخلا ىف دحأ موي هباحأ هلي ىنلا

 هب ىرامف ةماسأو ايلع مب ىنلا رواش ثيدح « راج قيرط نم یاسالاو ا

 ىف تمدقت ةماسأ ىبأ ةياورو ۰ ريسفتلا فو ىزاغملا ىف مدقت دقو كفالا ثيدح نم فرط وه « ةشئاع كفإلا لهأ

 ىبأ نب هللا دبع نع قحا نبأ قيرط نم قهبلاو ىذمرتلاو دحأو دواد وبأ ابلصو نيمازلا دلج ةصقو ًاضيأ ريسفتلا

 هولتفاف هنيد لدب نم ثيدحو « ةاكرلا ىف مدقت ةاكزلا یمن ام لاتق ىف ركب ىلأ ثیدح و « ةشئاع نع ةرمع نع ركب

 ىف فلؤملا هلصو رع ةروشم با ءارقلا ناکو هلوقو « سابع نبا ثيدح نم كاملا ىف فاؤملا هلصو

 فارعالا ريسفت

 رع هللا لوق باي ه نآرقلا لئاضف ىف تضم كلام نع رفعج نب ليعامسا ةدايز ه2 دیحوتلا باتك 8و

 ةعيزخ نبا ابلصو ىدييزلا ةياورو . اضيأ ىتأت بيعش ةياورو . ايبرق ىتاي رمع نبا ثيدح . . ( سانلا كلم إل لجو

 ىف ىحب نب قحا ةءاورو « ريسفتلا ف فاؤملا ابلصو رفاسم نبا ةياورو « اصوج نبأ ءزج ىف ولعب انل تعقوو

 ةيقبو روذنلاو نام الا ىف فاؤملا هلصو سنأ ثيدح < مكحلا زيزعلا وهو إل ىلاعت هللا لوق باب ه تايرهزلا

 اباصو ةداس نب مک نع شعالا ةياور € اريصب اعیمس هللا ناكو ال باب و هيف تمدقت بايلا اذه ىف ىلا قيلاعتلا

 يف مدقت اعم ركذ ام عيمجو ديعس نب يج ةعباتم هللا ءامسأب لاؤسلا باب ه ديحوتلا ىف هدنم نباو هدنس يف دحآ



 — ۷إ ل

 هللا لوق باب ه حئابذلا ىف اضيأ تمدقت صفح نب ةماسأو ىدرواردلاو نحرلا دبع نب دمي ةمباتمو « تارعدلا
 ىف ولعب انل تعقوو یاسالاو ىذمرتلاو دواد وبأو سم ابلصو ةعرق نع دهاجب ةياور . ( "یرابلا قلاخلا ) ىلاعت

 ةياؤرو « بئارغلا ىف ىنطقرادلاو ةنسلا ىف ىتاكل اللا ابلصو كلام نع دواد نإ وهو ديعس ةياورو . تادايزلا

 ديحوتلا ىف ةيزخ نبا ابلصو ناملا ىب ةياورو « دی نب دبع دئسم ىف واءب انل تءقوو سم اباصو ةزمح نب رع

 هشرع ناکو إل باب م هدنسم ىف یرادلا ابلصو وربع نب هللا دسع ةياور باب م یرادلا دئسم ىف ولعب انل تقوو

 ىف ىسلايطلادواد وبأ اباصو نوشجاملا ةياورو « ةءارب ريسفت ىف تمدقت رفاسم نبا نع ثلا ةياور . . ( ءاملا ىلع

 . < ئاللا جرعت اإل ىلاعت هللا لوق باب ۾ اپف مو ىراخبلا نأ معز ثيح قشمدلا دوعسم ىبأ ىلع در هبفو هدنسم

 باب ه قتلا ىف قزوجلا املصو دلخم نب دلاخ ةياورو « رذ ىبأ مالسإ ىف تمدقت سابع نبا نع ةزمح يأ ةياور
 « جرختسملا ىف معن وبأو لیعاعالا ابلصو لاهنم نب جاجح ةياور . ( ةرضان ذثموب هوجو ا) ىلاعت هللا لوق

 باب ه لسمو كلام اباصو هنع ريبزلا ىنأ ةياورو « نئسلا باحصأو لسم ابلصو سواط نع دعس نب سيق ةياورو

 هللا لوق باب م ةنجلا ةع ىف فلؤملا ابلصو مامه ةياور . € نینسحنا نم بيرق هللا تحر نإ ) هلوق ىف ءاجام

 ىف خاص نب دمحأ ةياورو « ىزاغملا ىف فلولا هلصو هيأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح € ءاشآ نم كلما قوت )

 لاعفأ قلخ ىف فاؤملا ابلصو دوعسم نبا نع قورسم ةياور . هدنع ةعافشلا حفلت الو باب ه ىلهذلل تايرهزلا

 ىناريطلاو ىلعي وبأو دحأ هلصو سینآ نب هللا دبع نع رباج ثيدحو ؛ رافملا لاله ءزج ىف ولعب انل عقوو دايعلا

 یدیا ةدايز هملعب هلزنأ هللا لوق باب م قيلعتلا ظفلب داسلا لاعفأ قلخ قو لوطم ىراخبلل درفلا بدالا ىف وهو

 رذ نآ ةياور ىف عقو ةفيلخ ةياور ( هللا مالک اولدبب نأ .نوديري ۶ هللا لوق باب م یراخبلا قلع اک ہدنسم ىف

 لك ل ىلاعت هللا لوق باب م اهدجأ مل نابيش نع مدآ ةياور . كاللا عم برلا مالك باب م ةفيلخ ىل لاق ىورحلا

 هب كرحت ال إل ىلاعت هللا لوق باب م ةشبحلا ةرجه ىف فاؤملا هدنسآ دوعسم نبا ثيدح . ( ناف ىف وه موي

 لوق باب و ةريره ىلأ ثیدح نم جاج لاو هحيمص ىف نابح نباو هجام نباو دمحأ هلصو ةريره ىبأ ثيدح (كناسل

 « دابجلا ىف فلؤملا هلصو « موق ىلإ امارح هلاخ ثعب ل ىنلا نأ سنأ ثيدح . . ( غلب لوسرلا اپیآ ای ىلاعت هللا

 نع ىردحجلا تباث نب دحأ ةياور نم.ثيدحلا ليعامسالا جرخأ نكل اهرآ مل ىدقعلا سماع نأ نع دم ةياورو

 ثيردح ىلا ريشي « المع ناميإلاو مالسإلا لِي ىنلا ىعبو هلوق ۰ ( ةاررتلاب اوتأف لقا هللا لوق باب ه ساع نآ

 ةراشالا ىتأتسو « هدعب یذلا بابلا ىف هلصوو انه هقلع دقو هللاب ناع] لاق لضفأ لمعلا ىأ لَو ىنلا لئسدومسم نبا

 ةيمست هيف ناف سمخ ىلع مالسإلا ىنب ريع نبا ثيدح ىلإ اضيأ راشأو « ًاضيأ ةريره ىبأو رذ ىلأ ثيدح نم هيلا
 ةالصلا مير ىنلا یعو : هلوق ۰ ليللا ةالص باتك ىف فاؤملا هلصو لالب ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدحو ؛ المعمالسالا

 نب ةدابع ثيدح نم ةالصلا ىف هلصو باتكلا ةحافب أرقي ۸ نمل ةالص ال ثيدحو « بابلا ف كلذ ىنعم ركذ المع

 رخآ ىف دازو هحی ىف نايح نباو سم ابلصو هببأ نع رمتعم ةياور . هير نع هي ىنلا ةياور باب و تماصلا

 ثيدح . ةاروتلا ریسفت نم زوجام باب مقيقملا نسحلا ىبأ دئارف ىف ولعب انل عقوو « ةرفذملاب عسوأ هللاف : ثيدحلا

 ' ىنلا لوق باب هاقلعمو الوصوم عضوم ريغو دابجلاو ريسفتلاو ناميإلا ىف مدقت برح نب نايفس ىبأ نع سابع نبا
 ىف ةشئاع نع ماشه نب دعس ةياور نم ثديدحلا اذه فا ٌرلا لصو < ةرزلا ماركلا ةرفسلا عم نآرقلاب رهاملا مقرب



 لاعفأ قاخ باتك ىف هلصو , مكاوصأب نآرقلا اونيز : ثيدحو « ظفللا اذهب لسم هلصوو ظفللا اذه ريغب ريسفتلا

 وبأ اضيأ هدنسأو « ىرادلا دنسم ىف ولعب انل عقوو « قرط نم بزاع نب ءاربلا ثيدح نم حيحصلا جراخو دابعلا

 فحاصلا ىف دواد ىلأ نبا هاورو ؛ ةريره ىلأ ثیدح نم هحیح ىف نابح نبا هاورو « هجام ناو ىئاسنلاو دواد

 هللا لوق باب ه افوقوم دومسم نبا ثيدح نم كايساا نبا ثيدح نم لوالا ىف هانیورو « سابع نبا ثيدح نم

 ثيدح نم ريسفتلا فو ردقلا ىف فاؤملا هلصو « هل قلخ ال رسيم لک : ثيدح ( رکذل نآرقلا انرسي دقل وال امت

 بیرق مدقت المع نامإلا كلي ىنلا یم و : هلوق .(نولمعت امو کقلخ ها ول ىلاعت هللا لوق باب ٠ بلاط ىلأ نب ىلع

 ناعإلا ىف فاؤملا هلصو كلذ ىف ةريره ىبآ ثيدحو « قتعلا ف فاؤملا هلصو لضفأ لامعالا ىأ : رذ ىلأ ثيدحو

 ىلع نب دم نب رداقلا دبع ىلع تأرق : سابع نبا ثيدح نم بابلا هلصو سيقلا دبع دفو ثيدحو « جحلاو

 انأبنأ مربخآ بيطخلا ليعامسا نب دمع نأ عمسي وهو هيلع *یرق ايف دب اعلا نسحلا نب ىلع نب دمحأ نع ىهذلا طبس

 نب دم انربخآ ىعفاشلا ركب وبأ انثدح ناليغ نب بلاط وبأ انآبنآ ىنابيشلا مساقلا وبأ انأينأ ةزمح نب ىلع نسحلا وبأ

 « میقتسلا ساطسقلاب اونزو : هلوق ىف دهاج نع لجر نع نايفس انثدح ةفيذح وبأ انثدح ىبرحلا نسحلا نب قا

 ىفام رخآ هلثم دهاجم نع حيجن ىلأ نبا نع رمع نب ءاقرو نع هريسفت ىف یایرفلا هاورو « ةيمورلاب لدعلا لاق

 هلصوب ملامو هنییعت عم هبانك نم رخآ ناكم ىف امم هلصوام تذيب دقو « ةعوفرملا ةقاعاا ثدداحالا نم حيحصلا

 نم هيلع فقن مل اهو ًاضيأ هتنيب حيحصلا جراخ ىه ىتلا هبتكح نم ناكم ىف هلصوو « هباتك نم رخآ ناکم ىف وه

 هظافلأ فالتخاو هق رطب كلذ عيمج تيفوتسا دقو « موفيناصت ىف ةعالا نم هنع قاع نم ىلإ هلصو نم تذيب هقبرط

 لصفلا اذه لمأت نمو . جرختلا كلذل ناونعلاك ةمدقملا هذه ىف تصخل ىتلا قاروألا هذه ريصتف ريبكلا جي رختلا ىف

 هنع ىضرو ىلاعت هللا هحر هتركاذ ةوقو هراضحتسا ةدوجو هتياور ةرثكو ىراخبلا ظفح ةعس فرع هلمأت قح

 . وه الإ هل ال قفوملا هللاو ءهمركو

 هللا دمح أدييلف هدارفإ دارأ نف « فينصتلاب درفي نال قحتسم وهو ةداجتسملا سئافلا نم لصفلا اذهو

 ىلصو <« هيلع الكوتم عضاوتلا دح عضو نم عفارو هيلا عطقنا نم لصاو هلل دملا : لوقي ناب هيلع ءانثلاو ىلاعت

 مومن هبحصو هل ىلع و معو نقيتام ةمالل هتحيصن نم رهتشاو « ماكلا عماوج ىتوأ ىذلا دم انديس ىلع لسو هللا

 ادتقالا حيباصمو ىدملا

 هحيمص ىف ىراخبلا قيلاعت هيف تاصو ىذلا قیلعتلا قيلغت ییانکسل ناونعلاك هتلمج رصتخم اذبف ءدعب امأ

 « لمأتا | رظن ىندأب رصتخا اذه نم هيلا عجريل هحیحصت و ثيدحلا فيعضت نم بلاطلا هيلا جاتحام هيف تح وأو

 قياعتلاب دارلاو : كلذ دهب بتكيو . ةبطخلا رخآ اذه « لومب نأ دارأ نم هجرخ ىلإ ثيدحلا ةبسن ىلع لوسو

 لييسلا ءاوس ىلإ اعيمج انيدهب ىلاعت هللاو « ليصحت ىندأب كلذ ىلع فقب نأ دارأ نا لصفلا اذه رخآ ىلا ىهتني نأ ىلإ



 3ك الا
 احورشم فورحلا بيترت ىلع ةبيرغلا ظافل الا نم باتکساا ىف ام قايس ىف

 اک كلذ ضع ىلع تبنو ‹ فشکلا ًاريسيت هدام لصال عارم ريغ هظفل رهاظ ىلع هنم 1-2 ترک ذ دقو

 دحاو عضوم ىف ةدئافلا مت 2 لصالا ىف اروك ذم ناك نو ًاريثك هيف تدروأو « هارتس

 فلالا فرح
 هعيجرت ةياكح وهو « لفذم نب هللا دبع ثيدح ىف ادودع ازومرم عقو اذك (1 ۲ !) هلوق :41 | لصف و

 ءاج لاقيو « تشحوت اذإ دبأت تدبأ لاقب ةلعاف نزو ةدبآ عمج وه : ( دباوأ ) هلوق . حتفاا ةروس أرق ال لس

 ةمجعملا رسكب : ( لحرلا ةرخآ ) هلوق ۰ حيرلا ريغتم ىأ : ( نجأ ءام ) هلوق ٠ لکشم أب ءاج اذإ ةدبآب نا

 « نيتيصخلا مظعلا وهو ء ءارلا حتفو رصقلاب ةردأ هب ىأ : ( ردآ ) هلوق . هتمداق دض وهو هرخوم ىف دوع وهو

 مضلاب مدآ هعمج : ( مدالاب سيل انیبن ةفص قو یسوم ةفص ىف مدآ ) هلوق ۰ لادلا نوکسو ةزمهلا مضي لافیو
 « هلقثأ اذإ هدوب هدآ لاقي هلقثي الو ىأ : (هدؤي الو) هلوق . داوسلاو ضايبلا نيب ىذلا نوللا وهو لر نوکسو
 لآ اورفص اذاف لهأ ىأ : (نالف لآو ) هلوق ٠ ریفتم ىأ ءاملا ةفص ىف : ( نسآ ) هلوق ۰ ةوقلا ديالاو دالاو
 زوجو ةففع ملاو بلعث هركنأو ةزمملا رصق زوج دملاب : ( نيمآ ) هلوق . ليهأ ليقف لصالا ىلإ هودر
 فلتخاو انیمأت لا لجرلا نمأ هلعف ىف لاقيو « لاح لك ىلع ةحوتفم نونلاو نورثك الا هركسنأو اهديدشت
 فرح هيلع لخدف رصقلاب نيمأ هلصأ ليقو هللا مما وه ليقو نوكي كلذك ليقو ءاعد وه ءاطع لاقف اهانعم ىف
 ليقو تافآلا عفدل عباط وه ليقو « كلذ لاق نل بحت ةنجلا ىف ةجرد ىه ليقو « بجتسا هللا اي ليق هنأكف ءادنلا

 ٠ فانئتسالا نم وهو یەم هلكو ةعاسلا ليقو « هيف انك تقو لوأ ليقو ابرق ىأ : (اننآ) هلوق ٠ كلذ ريغ

 ةعايجلا لاقت ةيآلاو نآرقلا تابلک نم ةعامج ابن وأ مالكلا ما ىلع ةمالع نآرقلا ةيآو ةمالع ىأ : ( ةيأ ) هلوق

 مهضعب لپسو امهنيب ةزمحلا رب مكب نورثك الا هطبض : (ىنأب ةيطع مآ لوق ) هلوق : :( بأ لصف
 سوديعل اذكو ةزمهلا ليبست عم ك عضاوملا ضعي ىف رذ یال اذكو ةيناثلا ةدحوملا حتفب ليصاللو ءاي ةزمحلا

 هيدفأ هلصأو لاعتسالا ة 9 وه فذغ وه یاب اهانعم یرابنالا نبا لاق « ةحيح اهلك تاياورلا هذهو جحلا ىف

 + ارم مرا اس ادخار: امنا دع ناك واوا حتفب یاب مهضعبل عقوو « ىنأب

 . ابآ عتري لم ةدعاس نب سق لوق هنمو یعرلل “ىلا وه ليقو ماسنالا هلكأت ام وه : ( "بالا ) هلوق
 . كلذ ماود ىف ةفلابلا دارلا دبآ دب ال هلوقو « رهدلا وه دبالا : ( دبل ) هلوق ۰ ءابلا ىف ىنأي : ( بألا ) هلوق

 هل ام قيربإلا ليقو بوک وهف الو قيربإ وهف ةورعو نذأ اذ ناك ام ليقو « ةفورعملا ىه : ( قیداب الا ) هلوق
 : ( نوربژیو اهربأ هلوفو « تربأ لن ) هلوق ٠ ةدحوملا ف رک ذبف قيربلا نم قتشم وه لپقو « طقف موطرخ

 ةمدقلا # ۱۰ م



 ةزمهلا ميدقتب نکسلا نبا دنع اذک : ( ردي 0 ) هلوق ۰ جيقلتلا وهو راب لا مسالاو ديدشتلابو رهشآلا ىلع فيفختلاب

 ةفص ةيسراف ةلك یهو اهرسكب تباث هرك ذو ىسباقلا هديق هلوأ حتفپ : ( نذبأ ) هلوق ٠ قأيسو هسكع روپشلاو

 ان و لاق ضايع هرکنأآو ءاملا هيف نخسو ردقلاك رذ وبأ لاقو « روقثم رجح وأ رافع نم ةيرصق وأ ريغص ضوح

 . ران ال ثيح ديربتلل لمعتسا مث نيخستلل هذاختا لصأ نوكي نأ عدتع الو : تلق . هيف درتب هنأ سن دارأ

 وهو دحاو وهو ىنمو كم ىلإ فاضيو ًاضيأ ءاحطبلا وهو ىصحلا قاقد هيف ءاملا ليسم وه : ( حطبالا ) هلوق

 زوج و ءابلا حتفب : (قبأ) هلوق ۰ رظن هيفو ةبراغملا نم هريغو ربلا دبع نيا لاق اذك كم ىلإ هنم برقأ ىنم ىلإ

 نجلا رت ملأ : هلوقو « اوسيأ ىأ : ( اوسابأ ) هلوق . ةعباتتم ةعمتجب ىأ : ( ليبابأ ) هلوق ۰ بره ىأ اهرسك

 . نزحو مدن سابأ زازقلا لاقو فوم ا وأ نزحلا نم توکسلاو ةريلا سالبالاو اهتشهدو اهريحت ىأ ءابسالبإو

 نيبأتلا تباث لاق دیدشتلاب لیصالا دنع عقوو ءوسلاب مورکذو موما ىأ ءابلا فيفختب : ( ىلهأ اونبأ ) هلوق

 سيلو موللا بينأتلا نال فيحصت وهو نونلا ميدقتب سودبع دنع عقوو « هانعمب فيفختلاو هعبتتو ءىثلا ركذ

 :( ىرعأ) هلوق ٠ رشلا ريغ ىف لمعتسي دق هنإ لاق نل ةجح وهو < قرب هبط ىأ هيقرت هنأت هلوقو ء هعضوم اذه

 : ( ءاوبآلا ) هلوق . كلذ ريغ ليقو ةايح هعم قبت مل عطقنا اذاف بلقلا نطيتسم قرع وه لیقو « ربظلا ىف قرع ربمألا

 « اليم نورشعو ةثالث ةنيدملا لب ام ةفحجلا نيبو ايب ةنيدملا لمع نم عرفلا نم ةيرق ةدحوملا نوكسو ةزمهلا حتفب

 انإ ) لوق ٠ هبحاص ىأ : ( انلزنم وبأ یناب تح) هلوق . باقلا ىلع الإ كلذ حصي الو اهب ىذلا ءابولل كلذب تيم ليق

 تناكو ) هلوق ٠ یعادلا انبجأ ىأ ةاثثملاب هريذلو « رارفلا انيبأ ىأ « ةدحومب ىليصألل اذك : ( انيبأ انب حيص اذإ

 هل نواعم ال نم لمع لمعا ىأ « لعفلا ىلع ثح ةلك : ( كلابأ ال ) هلوق . سفنلا ةوقو ةمابشلا ىف ىأ : ( اببأ تنب

 رسكب ءاتئملا قيرطلا هلوقو « انكردأ ىأ لوعفملل ءانبلا ىلع : (انيتأ ةرجملا ثيدح ىف) هلوق : ( ت' لصف اإل

 لاقو « ىطعأ ىأ دابو ءاج ی رصقلاب : ( قآ ) هلوق ٠ ةكواسم ةجع ىأ دملابو لبست دقو ةنك اس ةزمه اهدعب ملا

 سيل ضايع لاق « انیطعا ىأ < نيعئاط انيتأ اتاق ره ايطعأ ىأ ( اهرك وأ اعوط اینا ا لاعت هلوق ىف سابع نبا

 اتباجأف امہف ام جارخاب امرمأ امل امهنأب ملا بيرقت ىلع هحيرخت نكميو « ءاج نم وه الو ىطعأ تم انه ینا

 فال اذك : ( هيتآ وأ ركب فآ لإ لسرأ نأ تممه دقل ) هلوق ۰ هاتعدوأ اب ءىجيا نع ءاطعإلاب مع ءاطعإلاك ناك

 ليلدب باوصلا وه لب كلذك سيلو مو وه ليقو « نونلاو ةدحولاب هنباو نيقابالو ملكدملا ظفاب نابتالا نم رذ

 ةزمه حتفي رذ ىنآل اذك : ( ةجاجد ركذ ىتأف ىموم ىنأ دنع انك ) هلوق . كاخأو كابأ اوعدا نأ یرخالا ةياورلا

 أملا ف كش ىوارلا ناک ىضاملا لعفلا ظفلب ركذو ةجاجدي ىتأ ريدقنلا ناف « باوصلا وهو ابمضب ىليصاللو ىتأ

 اذك : ( نيكرشملا نم انيع هللا عطق دق ناك انوتأي ناف ةييبدحلا ثيدح ىف ) هلوق . ةجاجد هنوك ظفح هنكل هب

 یه : ( ناتأ ) هلوق ۰ انوعطاق ىأ تاتبلا نم ةددشم ةانثم فل لا دعبو ةدحوم نكسلا نالو ناينإلا نم رک ال

 نم ضعبلا لدب رخالا نم لدپ امهدحأ نأ ىلع امیف نيوئتلاب ىليصألا هطبض ناتآ را ىلع هلوقو « رجلا نم قالا.

 دارا لیقو ىثنأ راح ىأ ةفاضإلاب رذ ىنأ ةياور ىف طبضو ىثنألاو رك ذلا ىلع قلطب راحلا ظفل نال « لكلا

 مجلا ددشم فورعم وهو جرتالا ةدحاو : ( ةجرتأ ) هلوق ٠ ةبلصلا ةراجحلا ءاعآ نم ناتآلا نآل ةبالصلاب هفصو

 قتلا كلذب دارملا سیل و « جرتالا برعلا مالك ىف فرم, الو فسوي ريسفت ىف عقوو « مجلا لبق ةنكاس نونب وأ



 — ۷0 سل

 ثيدحلا ىف ةتباث اهنإف برعلا مالک نم ةظفالا ین هنأ ال هباكتلا ريسفت ممالك ىف فرعي ال هنأ دارأ او قلطملا

 . رافكلا لتق ىف ةغلابملا دارلاو « بلغي ليقو غلاب, ىأ : ( ضرآلا ىف نخشي ىح ) هلوق : ( ثا لصف )
 نون اباق ةلمملاب ممضعبلو « ابماخ) ىف تفلاب ىأ اهلع تنخنآ تح ةمثئاع لوقو < هنهرآ اذإ ضرملا هنخنأ لاقي
 ةثلثملا مذو دملاب هرثآآ رصقلاب ثيدحلا ترثأ لاقي « اولقني ىأ : ( اورثأي نأ الوا) هلوق ٠ قأيمو بوصأ وهو
 هلوقو « ابلع رثأي ىأ لع نم ةراثأ وأ دماجب لاقو « القان ىأ اه آ الو ارك اذ هلرقو « هب تثدح اذإ اهنوكسب ارثأ
 ىف هل رخؤي ىأ هرثأ ىف هل أسذي هلوقو ءاهدمب ی اضيأ اهحتفبو ةئلثملا نوكسو ةزمما رسكب امهنم ةدحاو رثإ ىلع
 اذك تاتیوتلا رثآف هنمو « مولضذ ىأ ةمسقلا ىف اسان رثآ هلوقو ؛ هنمدقل ىأ : ( ىسفن ىلع هنرثوآل ) هلوق ٠ هلجأ
 امبحتفيو ءاثلا نوكسو ةزمهلا مضب : ( ةرثأ یدعب نوكتس) هلوق . فرحصت وهو تاتي وتلا نيأف مهضعبل و رنک لل
 اهب رثأتسا ام رمع لوق هنمو « ريغ عیلع لضفيوو ايندلا رومأب مكيلع رثأتسي ىأ راثئتسالا وه یرهزالا لاق اضرآ
 وه سابع نبا لاق هلوأ حتفب : ( ةباغلا لثأ نم ) هلوق ۰ نيتحتفب یهو انيلع ةرثأ ىلعو ةعيبلا ثيدح قو « يلع
 هلوق هنمو هلصأ ءاثلا نوكسو ةزمهلا ضب *ىثلا ةلثأو « الصا هتذختا ىأ ( هتلثأت ) هلوق ٠ هنم مظع ام ليقو ءافرطا
 اومثأت هلوق اذكو مثإلا نم اجرحت ىأ امت و بثأت هلوقو . امن مظعأ ىأ : (مللا دنع مث آ) هلوق . الام لثأتم ريغ
 هنمو « طخستلا ىلإ ىعادلا ةقيثملا نم يلع لخدي ام ببسب ام مكيلع لخدأ ىأ کمو نأ تهرك هلوقو « هنم
 عضو مثإلا سفن وه وأ مثإلا بجوب ىذلا مالا ىأ : ( مثألا) هلوق - جرحلا ىف هلخدي ىأ همثؤي ىتح هلوق
 الام ىأ : ( اماثأ ) هلوق . ةبوقع ىأ : ( اماثأ قلب ) هلوق ٠ مسالا عضوم ردصملا

 توص اهل عمس ىتح املعشأ ی دیددتل اب : ( اران ججآ ) هلوق . راا ىأ : ( جاجالا ) هلوق : ( جا لصف ١)
 هلوأ حتفب مهضعبلو « لاتقلا ىف دهتجا ىأ لادلا دیدشت و هينا مضو هلوأ حتفب : (دجأ ام ) هلوق . جیج الا نم وهو
 هرجأ هلوقو « ةراجإ ريحي راجأ لاقي : . ترجأ نم انرجأ ) هلوق ٠ ىرقأ لوالاو نادجولا نم افنخم مجلا رسكو
 : ( لسرلا الإ ذئموب ديمي الو ) هلوق ۰ ريجاللل ةراجإلا نمو رجالا نم مضلاب هرجأي دلاب هرجآو رضقلاب هللا
 . زاجآ مث رظنف هنمو ىداولا زاجأ ىتح هلوتو « زی نم ل وأ هنمو اريس هعطق اذإ ةزاج) زيي ىداولا زاجأ لاقي
 ءاهلاب هوزبجأ امثإ ىرهوجلا لاق « التق هممت اذإ رجلا ىلع رهجأو « تف اواکست ىأ : ( ىلع اوزيجت نأ لبق ) هلوق
 امأو ةزمملا رسكب لاقيو لجأ نم ىأ مجلا نوكسب : ( كعم لك أي نأ لجأ ) هلوق : ربا ىلع ت زجأ لاقي الو
 : ( مجأ ) هلوق ۰ رمملا ىلع قاطيو "یش لك نم ةياغلا اضبأ نیتحتفب لجالاو هرخآ نوکسپ معن هانعف نیتحتفب لجأ
 اهوقلغآ ىأ : ( باوپالا اوفیجآ ) هلوق . دم الب اضیآ ةزمملا رسكبو دلاب ماجآ عماو نصح ىأ نیتمضب
 : ةفاجإلا نم

 شيحتلاو ء اشيرق مهتب راع ىف ثيل ىنب ىلإ اومضنا ةراقلا نم ءايحأ م : ( شيباحألا ) هلوق :( حا لصف إل
 ركب نب ثيل ىنب ىلع ةراقلاو لضعو ةنانك نب فانم دبع نب ثراحلا ونبو شيرق تفلاحت ريبزلا لقو < عيمجتلا
 نيذلا مث بلطملا دبع ونب ناكو « ىدفاولا لاق « ةماهت نم ثيل ىب جا رخإ لوأ كلذ ناكو « شییاحالا ذثموی اوسف
 نيتحتفب : ( نيدابجلا دحأ جحلا ) هلوق . فورعم ةنيدملاب لبج نيّتوضب : ( دحأ ) هلوق . شیباحالا فلح اودقع



 بالا س

 تسسحآ لاقي اوعقوت ىأ : ( اوسحآ ) هلوق ٠ فک دقق ءار مث ةمجعم ةروسكم ءاخ مث ةدودع ةزمه هلاق نمو

 هبضغآ ىأ : ( هظفحأ الف ) هلوق ۰ ءاحلا ف قأيسو تسسحأو تسسح لاقبو هنننظ ینعم ءىميو هتعفوت ىأ اذك

 رك ذلا ىأ هلوأ رسكب : ( ليلحإلا ) هلوق . باضغإلا ظافحإلاو ىتعمو انزو

 ىوريو : ( هخانم ىخأتي ) هلوق . كرببل لمجال لاقت ةلك . هلوأ ركب : ( خا خا ) هلوق : ( خا لصف ١

 . ةذاغإ اهتدحاو ناردغ ىأ ةمجعم لاذلاو فیفختلاو رسکسلاب : ( تاذاغإ ) لوق . دصقي ىأ واولاب ىخوتي

 ةزملا مضي ةذخألا نم اپعامج نع سبع ىأ : ( هتأرما نع  ءاخلا ديدشتو لبست دقو ةزمهلا حتفب  ذخؤي ) هلوق

 یمآ ذخأت هلوقو « عرص ىأ ذخأ الف هلوق هنمو « ذيخأ ریسالل لبق هنمو « طبرلا نم هلصأو رحاسلا ةيقر یهو

 مضمر هطبضو « مبكلسم نوکساسپ ىأ نيقلا ىلع ابوصنم ملاپ ذخأم یوریو « ةدحوملاب اذک نورقلا ذخأب

 لاقي : بلعث لاق « ةرسكو رسک لثم ةذخأ عج ةروسكم لاذ مث ةحوتفم ءاخ مث ةروسكم ةزمه اهدمب ةدحوم

 . مهتامارك اولصح وأ مبقرط اوكلس ىأ مهتاذخأ ةنجلا لهأ ذخأ هلوق هنمو « هدصق دصق ام ىأ هذخأ ذخأ ام

 دغاو : فيسعلا ثيدح ىف هلوقامأو « لذرالا ليقو دمبالا ىأ ةمجملا رسکو ةزمهلا رصقب : ( رخأآلا ) هلوق

 هركسنأو ةليقثلا ةمجملا ءاخلا رسكب : ( لحرلا ةرخؤم ) هلوق . ءاخلا حتفو دملاب وهف رخالا ةأرما ىلإ سينأ اپ

 كلذك ةزمهلا لبسو ملا ىليصالا حتفو الوق ديدشتلا کحو ىووذلا هححصو ءاخلا ففخو ة زما نكسو ةبيتق نبا

 ناعقیعق ةكم البج ايه : ( نیبشخ الا ) هلوق . تافل تس ابف ىرهوجلا عمجو مدقت اک دملاب ةرخآ ىرخأ ةغل هيفو

 نوكس مث مضي ةرفخلا نم وهو ردغلا رافخإلا :(م رفخأ ) هلوق . امتنوشخو امبمظعل كلذب ايمس سيبق وبأو

 دلخأ ) هلوق ٠ ةلازإلل هترفخآ ىف ةزمهلاو هترجأ هترفخو هتمذب فت مل اذإ هترفخأ لاقي « ءاخلا ىف رک ذر نأ هقحو

 مالسإلا ةوخ نكداو لیصالا و رتک ال اذك : ( مالسإلا ةوخأ نكسلو ) هلوق ۰ سءاقتو دعق ىأ : ( ضرالا ىلإ

 نوكسب ةمضلا ىلإ ةرسكلا نم جرخ مث نكل نون ىلإ ةزمملا ةكرح لقن ىوحنلا رضخألا نبا لاق  فلآ ريغب

 عابتالل نونلا مضب وه كلام نبا لاقو « نونلا

 ىأ هللا بدنا ىبباقلا ةياور و ماعطلا ىلإ ةاعدم ىأ ابحتفو لادلا مضب : ( ةبدأم) هلوق : ( دا لصف ١

 ةزمملا ضب : ( ةردأ هب ) هلوق ۰ امظع الوق ىأ : ( ادإ أيش ) هلوق . نون بدتتا روپشلاو هاعد نم باجأ

 نيخ هلوق هنمو ؛ مادأ عمج لادلا نوكسو مضلاب : ( تيبلا مدأ نم ) هلوق . نيتيصخلا مظع ىأ لادلا نوكسو

 ملا فيفختو رصقلابو دملاب هتمدأف هلوقو « ناك ام را عم لكؤي ام وهو هب مدتؤي ام هيلا فاضم ی مودأم

 عم لادلا نوكسو ةزمملا مضب لاجرلا مدأ نم هلوقو اهدلج ىأ : ( ضرألا ميدأ نم ) هلو . امادآ هل تلمج ىأ

 ىلع ايوق ىأ ةفيفخ ءاي اهدعب اواو لبست دقو ةنك اس ةزمه : ( ايدؤم الجر تيأرأ ر هلوق . ةمدالا نم دملاب مدآ

 رسکسلاب : ( ةوادإلا ) هلوق . هنل ] ءىث لك ةادأو حالسلا ىأ : ( برحلا ةادأ ) هلوق . ةادآلا لماك وأ رفسلا

 واولا حتفب ىوادأ عمجاو ءاملل ذختي دلج نم ريغص ءانإ ىه

 دجوت حييرلا ةبيط ةفورعم ةشيشح ةمجملا ءاخلا رسكبو نوكس مث رسكب : (رخذإلا) هلوق : ( ذا لصف ١

 هلوأ حتفيو < مج مث ةنكاس ءاي اهدعب ةدحوملا رسكو ءارلا نوكسو نيتحتفي : ( ناجیبرذآ ) هلوق . زاجحلاب



 مث حتفب : ( حرذأ ) هلوق . ةدحوملا حتف اضيأ ةيف کحو دلاب ىليصألا ابطیضو ةفورعم ةدلب هيناث نوكسو هللاثو
 . نيداقنم ىأ : ( نينعذم ) هلوق ٠ نيطسلف ىه ليقو هينادأ نم ماشلاب ةيرق ةلمبم ءاح م ةمومضم ءار 5 نوكس

 : هلوقو « تعم ىأ امرا تنذأ : هلوقو «لاقي ام قدصي قدص نذأ : هلوقو « مالعإ ىأ : ( هللا نم ناذأو ) هلوق
 « لعأ ىأ نذأت ذ و ىنلعأ ىأ ینذآ هلوقو « همالع) ملعأ ام ليقو ٠ هعاتساک عمتسا ام ىأ تاكرح هنذأك هللا نذأ ام
 هللا اهال ) هلوق . کتلعآ ىأ مكشذ اف هلرقو < كانيلعأ ىأ كانذآ هلوقو « ىنودعت مف ىأ ىنونذؤت ملف هلوقو
 هريغو ىناطلا ىوعد ىلع مالكلا ىتأيو مالکسلا لتخ الثل هدمب ىذلاب ال هب قلعتي فرظ اذإو مسق وه : ( اذإ
 ىلاعت هللا ءاش نإ حرشلا ىف ةدئاز اذإ نم فلآلا نأ ىف

 . ءارلا فرح ىف هبجوت قأیسو ینولعا ىأ کتار هلرقو ىنلعا ىأ : ( تيأرأ ) هلوق : ( را لصف )
 حتفب رذ دالو ةدح والا نيوذتو هيناثو هلوأ حتفبو ةروسكم هار اههيب ةدحوملا فا لا حتفب : ( هلام ترآ ) هلوق

 « هصرح نم بجعت هاذعم ليقو « بورأ وف لقع اذإ برأ لاقي نطفت وأ جاتحا هانعف العف هلعج نف « مینا
 كبارآ تعطقت ىأ كندب نم تبرأ هنع هللا ىضر رع لوقك وهو « هؤاضعأ یهو هبارآ طوقسب هيلع ءاعد ليقو
 رذ ىفأ ةياور هيجوت ضايع رکسنأو ةدئاز هيف ءام و نوکتو هب تءاج ةجاح هانعف امسا هلعج نمو « كندب نع
 اذک ىاطخلا لاق « نوكس م رسكب : ( هبرإل ککدامآ ) هلوق ٠ لعو ةريخ وذ هنأ هانعم نأب ريثألا نبا اههجوو
 نوكسلاب برالا اضيأ اولاق دقو « ه | هتجاحل ىأ نیتحتنب هبرال وه امنإو لاق وضعلا برالاو ةاورلا رثكأ لوقي
 ىلوأ ريغ هلوقو « بارآ ةعبس ىلع دجسي هلوق اذكو وضعلا انه دارملا هنم ابرإ هنم بر لكب هلوقو « ةجاحلا
 ثرإ نم ٹر ىلع) هلو . تاجاح یا تام امف لو سابع نبا لاقو « هيلا ةجاحلا سواط لاق حاكسنلا ىأ ةبرالا
 ىأ : ( اهئاجرأ ىلع ) هلوق ٠ رخت یآ *یجرت هرخآ نأ : ( هئجدأ ) هلق . هتعيرش نم ةيقب ىلع ىأ : ( مهاربا
 . هسیکار كرب مث لاع عضوم ىف هافرط دشب لبح وه : ( ةحرجرآ ) هلوق . امحاون ىلع لیقو ام ققشني مل ام
 یه ءاليعف نزوب : ( ءاحيرأ ) هلوق . ةر ا ديدشلا وه امهيب ءارلا نوکسو هثلاثو هلوأ مضي : ( نارجدالا ) هلوق
 : (ةزدالا) هلوق . اعاص نيسمخ ردق رصمب فورعم ليك وه : ( امدرآ ) هلوق ۰ سدقلا تيب برقب روفلا ةيرق
 تس هسف : ( زرالا ) هلوق ٠ رونصلا ةرج یه لبق ةميظع ةيوق ةرج یه یاز اهدعب هبناث نوکسو هلوأ حتفب

 ةنك اس نون وأ ةدشم ىاز اهدعب ةمومضم ءارلاو ةزملأ فذحبو « امنوکسو ءارلا مضو « امو ةزمحلا حتف تاغل

 مث1) هلوق ٠ عمتجيو مغني ىأ ىارلا ةثلثم زرأي ءارلا ركب زرأ لاقي : ( زرأيل ) هلوق ۰ دیدشتلا لدب
 ىرخأ تاباور هيفو لوالا ةزمملا لدب ءایب قسفللو ةلمهملا دعب ءايلا ديدشتو ءارلا رسكو هلوأ حتفب : ( نييسيدآلا
 كولملا م ليقو « انيد ميف عدتبا دق ناكو سيرأ نب هللا دبع عابتأ م ليق ۰ سيرأ ىلإ ةبسن وهو حيحصلا جراخ
 نإف هتاباور ضم ىف ام هديؤيو دعس نب تالا مزج هبو < عابتالاو نرحالفلا م ليقو « مءايبنآ نوفةلاخي نيذلأ

 : ( شرآلا ) هلوق . ابناب ىلإ تبسن اهنأك نآلا ىلإ ةنيدملاب ةفورعم ىه : ( سيرأ رب ) هلوق . كاياعر مثإ كيلع
 : ( ضرالا لهآ نم ) هلوق . ةعلسلا ىف بيع ىلع علطا اذإ ىرتشملا هذخأي ام وه ةمجعم نيش مث نوكس مث حتفب
 . ءارلا حتفپ نوضرآ ضرالا عمجو « ةيزجلا اوطعي نأ ىلع مهضرأب اورقأ مهنال كلذ مل ليق ةمذلا لهأ نم ىأ
 قرالا ممالاو ربس ىأ اهحتفو ءارلا رسكب : ( قدأ ) هلوق ٠ مه دج ىلإ اوبسن ةشبحلا م : ( ةدفرأ ىنب ) هلوق



 . بصلا یهو ةقارالا نم ةزمحلا لصالاو ءاهلاب ءاجو « ثيدحلا ىف رركدت قیرب لعجو ءاملا تقرأ هلوقو < حتفلاب

 خیرلا بيط فورعم رج وه : ( كارالا ) هلوق ٠ اكر نم هنال ءارلا هلصأو اورخأ ىأ : ( نيذه اوکرآ ) هلوق

 قلا یه ليق ررسلا یهو كئارالا ةدحاو : ( ةكيرآلا ) هلوق ۰ فورعم تافرعب عضوم ىلع لع وهو « هب كاتسي

 ءای مع رسک مث نوکس مث رسکب : ( ةينیمر) ) هلوق ٠ ةكيرأ وہف هيلع ءکسنا ام لک یرهزالا لاقو « لاجحلا ىف

 . ددحا هفرط فن لا ةبنرأ : ( هتبنرأ ) هلوق ۰ ةفورعم ةريبك ةدلب ةحوتفم ةفيفخ ءاي مث ةروسکم نون مث ةنكاس

 نونلا نوکسو ءارلا رسكب : ( نرآ وأ لجتا ) هلوق . ةفورعم ةبيود بنرالاو هانرثأ ىأ : ( ابنرأ انجفنآ ) هلوق

 فاطحا لاقو « ءاسيلا تابثإو اهرسكب لیصالا هطبضو نوناا رسكو ءارلا نوكسب هريغلو قسنلل «٠ مقأ نزوب

 تکسله اذإ موقلا نارآ نم عطأ نزوب نوكي دقو < عارسالا وهو نرالا نم ىمأ لعف نريأ هيف باوصلا

 یرشخزلا لاقو « تاه ینعع نرآ نوكي وأ « رظنلا تمدآ اذ] تونر نم زا مدآ ىنعمب طعأ نزوب وأ « مهشاوم

 ینعف « اهب اوبهذ ىأ مهشاومب موقلا نارأو « توملا هب بهذ نالفب نيرو « كب نا ر دقف كبلغو كالع نم لك

 ةحوتفم ةزمم وه < ( ناتسج و ناسارخ یرآ یمس نیسان شب نإ ) هلوق . كتحيبذ ىف نير اذ رص ىأ نرأ

 ىف نفدي لبح ليقو « ابفلعم ليقو < ةيادلا طبرم وهو ىناج رجلا هطيض اذك « ةددشم ءايو ةروسكم ءارو ةدودع

 كلت نم تبلج ةيادلا نأ مويل مسالا اذه هباود طبرم ىمسي ناك لالدلا نأ ىنعملاو < ةيادلا هيف طب ال ضرالا

 «فیرعتلا ةلآ تطقسف افرعم ناك وأ هباود یرآ لصالا نأك لصالا نم طقس فاضملا نأكو « اف بغرب ةدلبلا

 مضي هدیفأو اعد نزوب ءارلاو ةزمحلا حتفب ىرأ ىزورملا دنعو « سنجلا هيف ماللاو ىرآلا ىمسي هيف ناك هنأك

 مو امههالكو ةزمه لا

 تيزأ لاقي زما هلصأو  مانففاص ىأ ودملا انیزاو هلوقو « هتلابق ىأ : ( اذك ءازإ ) هلوق : < زا لصف إل

 كرصنأ ) هلوق ۰ مضااب مبضعب هلوقيو ةئيهلا دارملاو رسكلاب : ( نمؤملا ةدذإ ) هلوق ٠ هيل] تممضنا ءىثلا ىلإ

 رزإلا لصأو ىربظ ىأ : ( یرزآ ) هلوق ٠ اريزو ترص ترزاو نم وه ليقو ايوق اغلاب ىأ : ( ارزوم ارصن

 وهو رز عمج رارزالاو ؛ أطخ وهو رازإ ىناجرجلا ةياور ىف عقو :( ابك ىف رارزأ اهل ناکو ) هلوق ٠ ةوقلا

 ةعاسلا تيرتقا ىأ : ( ةفزألا تفزأ ) هلوق . دادعتسالاو بهأتلا نع ةيانك : ( دذأملا دشو ) هلوق . فورعم

 برقلا فزالا لصأو

 ىأ مع نزوب : ( دسأ ) هلوق ٠ برعم وهو جابيدلا نم ظاغ ام وه : ( قربتسا ) هلوق : ( سا لصف ١

 نب رمعم لاق : ( مرسأ انددش ) لوق ۰ واولا ىف یاب : ( مالا دسآ اذإ ) هلوق . دساتساو دسآ لاقي دسالاک راص

 قا : ( هبجو ریراسآ ) هلوق . مبعمحجي ىأ مرسأب هلوقو « روسأم وف هتددش ءىش لکو قلا ةدش رسآلا ىا

 : ( ةناوطسآ ) هلوق ۰ نیسلا ف ىتأتسو تاه لا یمو ةراطسأ و ةروطسآ اهتدحاو : ( ريطاسأ ) هلوق . نیسلا ىف

 مدن ىأ فسآ هلوقو ءانوطتعأ ىأ انوفسآ هلوقو « نزحلا عیرس ىأ : ( فیسآ ) هلوق . ةماعدلا یهو ةيراس یآ

 فورعم نیتمضب فقس هيف لاقب و : ( ففسالا ) هلو . نیسلا ىف یی : ( ةتاحل اوطقسأ ) هلوق . هانعمو هنژو

 بابلا ةبتع یه ةددشم ءافلاو ةنك اس ةلمبم نيس ابيب فاکلاو ةزمملا مضب : ( ةفكسأ ) هلوق . یراصتلا دنع



 س ۷۹

 فيكف نزعت ال یآسأت ال هلوقو « لعفتي نزوب ىمأتي ةياور قو « ىدتقيو عبق ىأ : ( ىستأي ) هلوق . لفسلا
 . هعر ريت اذإ ءاملا نسأ لاقي : ( نسآ ءام ) هلوق ٠ اولا ف یتا : ( هلاع یناسآ ) هلوق ٠ نزحآ فيك یسآ
 ةبج نم ةروكذملا ةءاسإلاو « ةمثيخ ىنأ نبال وه اذكو نكسلا نبالو ىنسفلل اذك : (اهنأش ىف أيسم ىلع ناك ) هلوق
 نيسلا نوكسب مهضعبلف اوفاتخا مث امنأش ىف ابلسم لع ناکر« ىراخبلا ةاور رنک أ هاورو « ريثك اهاوس ءاسنلاو هلوق
 رکش مو تبثی مل فقو ىأ دیدشتلاب مهضعبلو لسف أيش اف لقب مل ىأ ماللا رسكو

 : ( رشالا ) هلوق ۰ هلوأ رسکب صاخثإلا هنمو ناکم ىلإ ناکم نم هلقن ىأ : ( هصنشآ ) هلوق : ( شا لصف إل
 یه : ( ةرشتؤملاو ةراولاو ةزشألا ) هلوق ٠ ةمجملا نيشلا ىف أي : ( مبولق هتبرشأ ) هلوق . رطبلا ىأ حتفلاب
 دیز وبأ لقنو زمه ريغبو زمه ةريخآلا ءایلابو نونلاب عقو راشنلا رك ذ ثيدحلا فو < نانسالا فارطأ ةددحا
 . ةيبيدحلا ءاقلت ناکم وه هبناث نوکسو هلوأ حتفب : ( طاطشالا ) هلوق ۰ نونلا نيهوت ءالعلا نب ورع ىلأ نع
 تفرشأ ىأ : ( توملا ىلع هنم تيفشأو ) هلوق ۰ هب زرخم ینلا بقثملا وه ةزما رسكب روصقم : ( نشا ) هلوق

 لمكتف ءابلا ثيلثت عم ةزمهلا ثيلثت زوج و ةدحوملا حتفو ةزمهلا رسکب : ( عبص] ) هلوق : ( صا لصف )
 - ( لاصالا ) هلوق . مٍلا اضيأ رصالاو ادبع ىأ: ) ارع) ) هلوق . واو ةدايزو نيتمضب عوبصأ اهرشاعو ةعسل
 الصأ مهنم قبت ملف مهتءامج تاتق ىأ : ( كموق تاصأتسا ) هلوق . ىثملا وهو ليصأ اهدحاو

 : (یناسن نيب اهترطأ ) هلوق . هيرطي هنمو حاملا ىف طارفإلا ءارطإلا : ( ینورطت ال ) هلوق : ( طا لصف إل
 : ( مطآلا) هلوق ٠ اهتظك دنع لبإلا توص لیقو ريسلا دنع لمحنا توص وه لبق : ( طيطأ ) هلوق ٠ ءاطلا ىف أي
 ءانبلا نم عفترا امل لاقيو اضيأ.رسكسلاب لاقيو دملاب ةنيدملا ماطآو نصحلا وه نيتمضب

 ىأ : ( ايعأ ) هلوق . مهلا ف كاوسلا عضو دنع جراخلا توصلا ةياكح : ( عا عا ) هلوق : ( عا لصف رب
 ءايعإلا ممالاو بعت

 كنطلسنل ىأ كنيرذنل هلوقو « طيلستلا وهو ءارغإلا نم هلوأ مب : ( ىف اورغآ ) هلوق : ( غا لصف »
 لصالا ىف هر

 ١ غارفالا ممالاو بکس ىنم وهو « لصألا ىف اذک لزنأ ىأ : ( ارطق هيلع غرفآ ) هلوق : ( فا لصف .

 ینتفآ تنك ام اهلوق هنمو هتربظآ ىأ : ( ةصفح هتشفآ ) هلوق ٠ ءىثلا ةاقالم وهو ءاضفإلا نم : ( اوضفأ ) هلوق
 هيف نولوقت ىأ : ( هيف نوضيفت ) هلوق . حاك-نلا نع ةيانك وه شیپ ىلإ کضعب ىضفأ هلوق سابع نبا لاقو « ءىثلل
 رذقتسي ا۶ اباوج لمعتسي هلوأ مو ءافلا دیدشتب : ( فأ ) هلوق . ةفرع نم ضافأ هنمو ةضافإلا نم وهو اذك
 نيونت ريغب و « انونم ثالثلا تاكرحلاب اهديدشتيو < ءاغلا نوكس عم ةزمهطلا مذ : تاغل رشع هيفو هنم رجضي امعو
 ءافلا ديدشتو ةزمحلا حتفبو < ةددشلا ءافلا حتف عم ةزمطا رسکیو « ديدشتلا عم ةحتفلا عابشاب و ‹ ةتس كلذف

 لاقف تيب ىف كلام نب! ابعمج دقو « اضيأ ةحوتفم ةن وذم ثدنأت ءات اهدعب :

 البق ةفأ ايصنو اعفرو انأ فأو تدرأ نإ نونو ثاث فأف

 تايثإو ءافلا رسكب ةماعلا لثم لاقي ال ىنج نبا لاقو . نيونت الب ةرشاعلاو ةعساتلا ىف ةزمهلا مض عرابلا کحو



 هس زړ ح

 نمو عبتأ مذ نمو فيفختلا بلط حتف نمو لصالا ىلع ءاج رسك نم ءاقبلا وبأ لاقو « شفخألا هزاجأو , ءايلا

 هعمج نيتمضب : ( قفآلا ) هلوق . نیاثلا دحأ یفذح ففخ نمو فيرعتلا دارأ نوني ملنمو ريكنتلا دارأ نآون

 . ینسمو انزو ميدأو مدأ لشم قيفأ عمج وهف نيتحتفب قفالا امأو ضرالاو ءايسلا ىحا ون یهو دملاب قافآ

 لعف نيتحتفب مهكفأ لاقيو مبكفاو مهكفأ لوقت « سجنلاو سجنلا ةارنم نیتحتفب ةيناثلا : ( كفالاو كفالا ) هلوق

 تبلقنا ىأ تکسفتئا لاقيف کنت لا امأو فرص نم هنع ف رصب ىأ كفأ نم هنع كفؤي لاق اک مبف رص ىنعمب ضام

 قالطإلا وهو تالفإلا نم : ( هتلفي مل) هلوق . بذكلا كفالا لصأو

 ضايع لاق ‹ هرسكو هلوأ:مذ زوحيو نكسي دقو فاقلا رسكو ةزمحلا حتفب : ( طقأ ) هلوق : ( قا لصف ١

 طسفأ ) هلوق ٠ هب خیطب رجحتسم ففحي نبل ليقو نأضلاب یارعالا نبا هصخو هدب ز جرختسلا نيللا نيج وه

 : ( ىنلتأ ) هلو . تعفترا دارملاو عالقإلا نم : ( یم ا هنع تعلقآ ) لوق . لدعلا وهو طاسقالا نم : ( طسقم وپف

 حاتفلا وهو ديلفإ عمج : ( ديلاقالا ) هلوق ۰ دقعلا كرت وهو ةلافإلا نم

 ةرفحلا یهو نوکسو مضي ةرك الا نم ذوخأم عارزلا وه راك آلا ( ىنلنق راک ريغ ول ) هلوق < كا لصف ا

 ۰ عرز باحسأ مال راصنالا ىلإ كلذب راشأو ثرحلل اتققش اذإ ضدالا ترک أو اهؤام وفصيل ربثلا بناجم

 اهوحو ةعذربلاک وه هلوآ رسكب ( فاك ] ىلع ) لوق . غارفإلا ءافكإلا ( اهءانإ "نکتستل هلوقو تفك أف ) هلوق

 ( ىرقلا لك أت ) هلوق ۰ ردصملا حتفلابو ةمقثلا مضلاب ( نيتلك أ وأ ةلكأ هلوقو « بيخ ةكأ ) هلوق رفاحلا تاوذل

 ةيبارلا ىه تاحتفب ( ةكأ ىلع ) هلوق . اهلاومأ تمنغو ىرقلا تحتف ام ابال وأ ىرقلا مانغ ال قاست ىأ

 ًاضيأ دم الب رسكلابو دلاب ماك] عمجاو

 ىراخبلا لاق « ( ةمذ الو الإ ) هلوق . كمقني ىأ « كنتي : هلوقو : انصقن ىأ ( انتلأ ) هلوق : (لا لصف )

 . حاشالا نم ءاحلا دیدشتب ( ءاوصقلا تح اف ) هلوق . هللا هب دارملا ليقو « دبعلا هريغ لاقو « ةبارقلا لإلا

 هلصأو فيلأتلا نم « مهبولق ةفلؤملا : هلوقو « یتمعنل ىأ ةنييع نبا لاقو « كلذ اوفلأ ىأ ( شيرق فالبال ) هلوق

 كواملا نم هذخأ نم لوأو « مامذلاو دبعلا : فاليإلا : اولاقو « تعمتجا ام ىأ « تفلتئا ام : هلوقو « عيمجتلا

 اهديس ایفلأ ءاندجو انينلأ « اودجو اوفلأ ء هدجو ىأ ( رحسلا هافلآ ام ) هلوق ٠ فانم دبع نب مشاه شيرقل

ليقو لعفم عضوم ىف وهو ملا نم وهو عجولا نم موم ( ملأ ) هلوق . عنص ىأ ( ىرماسلا قلأ) هلوق . ادجو
 

 دوعلا وهو ةولألا ريسفت ىف ءاج « لوألا مجلا مضو نوذلا نوكسو نيتحتفب ( جوجنلالا ) هلوق ٠ ملأ وذ وه

 ماللا مضو حتفلاب ةولالاو « مو وهو ماللا فذحب « جو » ليصاللو « ليبستلا ىلع هلوأ ءاسب لاقيو « یدنما

 ةدم ىلإ فلحلا ءاليإلاو « فلح ىأ ىلآ لاقي « نيملا ةيلالاو غلابلا فلاحلا ىأ ( لأتلا اذه نم ) هلوق . ديدشتلاو

 ملىأ ( تولآ ام ) هلوق . رصقأ ام ىأ ( هب تيدتفا ام ولآ ام ) هلو . ًاضيأ الأ هيف لاقيو « ىعرش وهو ةنيعم

 : هد نم مهنمو احصن تولأ امو « ادپج عدآ 1 ىأ ادبج تولأ ام لوقتو » ولأي الأ نم وهو عطتسا

 (ىنع كلا ) هلوق ۰ مالا یوذ ىأ ( مالا ىلوأو ) هلوق . کداسف] ىف نورصقي ال ىأ ( الابخ کولای ال) هلوق

 ةدعقملا ىأ نوكسو حتفب ةيلأ عمج ماللاو هلوأ حتفب ( تايلأ ) هلو . ىنع دعباو حنت ىأ
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 ديدشللاو رسکسلاب الإ ۰ رسکمل ابو حتفلاب فیفغتلاب الاو هو وأ هلوأ رسکو دب دشنل اب : ) الا لصف ال

 ماللا ىنععو < دجسم أ ةيراس ىلإ طررب هلوةك عم ىعع درو ٠ ةياذلل فيفختلابو , كازردتسا وأ ءانثلسأ فرح

 ضم ف یالتخا عقوو 3 حاتفتسالل فيفختلا»و 3 خيبرتلل ديدشتلاو حتفل ابو < ةب رسلا ريمأ ىلإ ترج هلوقك
 هعضاوم ىف هانی ثيداحالا

 , اهرسكي ىلوصاللا هطيضو ماللا حتفو ملا ديدشتو هلوأ رسكب یهو تررکت ( الامإ ) هلوق : < ما لصف )
 تنك نإ ىنءملاو « ةدحاو املك ةملكلا لعجو ةلامإلا ىلع جرخ نكس ةماعلا ىلإ هبسنو اهرسك نم متاح وأ ًاطخو
 نوکیو حاتفتسا فرح فيفختو حتفب امأو . لمفلا ركذ نعال رك ذي اوفتك١ منأكو هريغ لعفاف اذك لعفت ال
 عقوو ( كل حرشن ملأ إل هوك لأ لثم یهو « ريرقتلا ديفتو ةيفانلا امو مابفتسالا ةزمه نم ةيكره یهو اقح یم
 . اهريدقت نم انه دب الو ًاريثك فذحت یهو ةزمهلا فذح مهضعبلو « تالع امأ , هنع هللا ىضر نسحلا ةصق ىف
 (سالا ىف انوكرشيو ) هلوق ٠ ةياغلا دمالا « اهتياغ ىأ ( اهدمآ ) هلوق ٠ ةيبارلا ىه لصالا ىف لاق ( اتمآ الد) هلوق
 مظع ىأ ( ةشک ىأ نبا سمأ ) رسک مث حتفب ( مآ دقل ) هلوق . هجوالا وهو نيتختفب را ىف ىناجرجلا ةياور ىف
 مترواشت ىأ متاعفت نزوب ( مترمأت ) هلوق ٠ امظع ىأ ( ارمإ أيش تدج دقل إل هنمو اورثك اذإ موقلا سمأ لاقي
 نوكسو هلوأ رسكب ( ةرمالا تباصأ نإف ) هلوق . نورواشتي ىأ نورمتأي هلوقو . ةروشلا وهو راهثالا نم وهو
 سآ امأو « لعفلا بلط ىنعم ىف ًاريثك سالا ظفل دروو « ةمالعلا ىبف حتفلاب ةرامآلا امأو « ةرامإلا ىأ مملا
 مانرمآ ليقو « مانك ىأ ( ابفرم انرمآ ) هلوق ۰ مالا ىلوأ هلوق اذكو نآشلا هانعف ةماعلا سأو ةعاسلا
 . هجوأ لوالار هرمأب یباقلو هب نتسا ىأ دیدشتلاپ ( هارمأف هتنيلف كاوسلا ةسصق ىف ) هلوق ٠ ةعاطلاب
 ىلع لوقلا ءاقلإ وهو ءالمإلا نم ةملك ةملك ىلع امامي هلوقو أرق: ىأ هيلع ىلمت هلوقو . تيلمأ ىأ ( تالمأ ) هلوق
 هب تممتثا ام لك مامالاو « قيرطلا ىأ نيبم مامإ ىف هلوقو « ةمامالا نم ( ب و ىف انتم ) هلوق ٠ هعماس
 : دهاجب هلاق « مامإ ىلع ىأ ( ةمأ ىلع ) هلوق ٠ نآرفلا لیقو کتفیلخ ليق ( کنم ممامإو ) هلو تیدنهار
 مملاو ةزمهلا حتفب هم دعب ”ىرقو « نرق دعب ىأ ةمأ دعب رک داو هلوقو <« مشد ی ةدحاو ةمآ ما هلوقو
 دنع برملا امرقت ةللك یه ( كل مأ ال) هلوق ٠ هذه بيغ ىرخأ ناعم ةماللو نايسنلا همالاو ءاه اهدعب ةففا
 نبا ناكو ةنعالملا دلو ىف هلوقو < ةأرطوملا ةيراجلا ىأ ) ةمالا دلت نإ ) هلوق ٠ مذلا اهب دصقي ال دقو راکسنالا
 ًارقيال ىذلا ىأ ( ىالا) هلوق . هيبأ نم هبسن عاطقنال همآ ىلإ ىعدي ىأ ءاه اهدعب ملا ديدشتو هلوأ مضي وه همآ
 شک لل ( تنمأ امت نأ دعب رع ثيدح ىف ) هلوق . ابلاغ ءاسنلا نأش نم كلذ نال مالا ىلإ بسن ليق  بتکی الو
 ىب انمأ ) هلوق ۰ ملا حتفو دملاب لیصاللو ةياك.هلا ىلع ةحوتفمو ماكستملل ةمومضم ءاتلاو اروصقم ملا رسکب
 اذغو ادلب وأ اناكم وأ انقو متقداص ىأ دملاب انمآ یورماو ىليضاللل و « انمأ متنمآ ىأ ردصملا ىلع بصتلاب ( ةدفرأ
 . ةزملا نم ةلهسم ءاسيلا هذهو تمميف ىأ ملا ديدشتب زنم تءأف ةقئاع لوقو « نما نم ىتعي هرخآ ىف لاق
 بؤلق رذج ىف تاز ةنامآلا نإ ) هلوق . ةزجملا حوضول هتفياعم دنع اونمآ ىأ ( رشبلا هيلع نمآ الإ ) هلوق
 فیلاکسلا ءادأب ماق ذإ دبعلا بلق ىف نكسمت اذإ ام ىنعمب ليقو فيلكستلا اهب دارملا لبق ( لاجرلا

 ةمدقلا ١١# م



ژوب ىنأ اهدحاو , هتاقوأ ىأ ( ليللا ءان 1 ) هلوق :« نا لصف إل
 . ردق نزوب ىنأ لاقب و ءالكنزوبو یح ر ن

) هلق ةين ] عمجاو فورعم ( مد>أ ءانإ ) هلوق
 حتفب ( ةيناجبنالا ) هلوق ۰ هخو هنآ « یوخوب ىأ ( فوبنؤي 

 « ةيسك الا نم فثك ام لك یه بلعث لاق « ثينأتلاو ريك ذتلابو فيفختلاو ديدشتلابو امهرسكبو « هاو هلوأ

 ةيناجينم یه امتإ لاتف ةيتق نبأ برغأو « ةيناجينالا ىبف الإو ةصيخخلا ىبف نيدلعب ءاسكلا ناك اذإ هريغ لاقو

 هركنأو یمصالا نع ةئييع نبا كلذ لقنو « ريغ دقف هلوأ زمهب الات نمو « ماشلاب فورعم دلب جبنم ىلإ ةبسن

 ( هللا نذإب اثنأ ) هلوق ٠ ضداللا نم ءالا جارخ] وهو طابنإلا نم هنوجرختسي ىأ ( هنوطبتسپ ) هلوق ٠ هديغ

 سنالاو « هيناث نوكسو هلوأ سکب دوهشلاو « نيتحتفب سيوأ ىلأ نبا هلاق ( ةيسنالا ) هلوق قا الو ىأ

 مارفتسالاب وه ( هللا لوسر اب سناتسآ ) هلوق ٠ ةيشحولا دض وهو هلوأ مض یسوم وبأ زاوجو « سنأتلا حتفلاب

 نبا انا هذفنآ ) هلوق ٠ نونلا نوکسب ىوريو ابضغو ةمح ىأ تاحتفب ( افنآ یمغ ) هلوق ۰ سنالا نم طسبنآ ىأ

 . ذافنإلا نم ال ذوفتلا نم هرخآ ىلإ هيف ص هنأ دارلا وأ ةبتاكملاب هنع هاور هناکف هثعب ىنعي : ( یناہصالا

يعضلا توصلا ىأ : / ىصلا نئنأ ر هلوق ۰ قلخلا ىأ : ( مانالا ) هلوق
 نب ملأ هنمو « هتقو ىأ : ( هانأ ) هلوق . ف

 هيلاو ) هلوق ۰ مهترظتنا ىأ ( م تينأتسا ) هلوق ۰ برق ىأ « ینعم لكلا لانو نبی نآو ىنأب ىنأ لاقي « لج رال

 ىأ : ( تش ىنأ ) هلوق . نيآ نم ىأ : ( مالسلا كضرأب فأ ) هلوق ٠ عوجرلا یهو ةبانإلا نم عجرأ ىأ : ( بينأ

هبقف نم ةنثم ) هلوق . هقارآ ىأ : ( مدلا رمنأ ) هلوق . منش فيك
 رسكو هلوأ حتفب مرثك ال اذک , هيلع لیلد ىأ ( 

 دملاب ةنئام نكسلا نبالو « نونلا ديدشتو ةزمهلا

 ةدم ابلبق ءاحلا رسكب ةبهآ ىليصألا ةياور ىفو سايق ريغ ىلع باه عمج تاكرع : (ةبهأ ) هلوق : ( ها لسف ر

دعتسي ىأ : ( مودع ةبهأ نوبهاتب ) هلق . مر رهو
الو كلمأ ) هلوق . هل نوج اتع ام كلذل نو

 اريخ الإ لعن 

ا ىلعو سفنلا ىلع قلطي لهألا : ( ناوه كلهأ ىلع كب سيل هلرقو
 : ( ةخنس ةلاهإ ) هلوق . براتالا لعو جدزل

 هام ىف تاب :( نيوهي هلوقو ىرهأ ) هلوق ٠ حیرلا ريغتملا خنسلاو « ناهدآلا نم هب مدتؤي ام ةلاهإلا ةزمهلا رسکب

 نم هلك مبعجرم ىأ مايا عاجرلا با رالاو نوعجار ىأ نوبيأ هنمو عجر ىأ ) بآ) هلوق : ( وا لصف م

 نم اناورأ نكسلا نبالو ءا وبالا نم رثكأللا كلذک ( انارآ) هلوق . ىحبس ىأ یوا هلوةو عوجرلا وهو بوالا

 ٠ ىدعم ريغو ىدفم ایعابرو ايال دملا زوو فلالا رمق | رقي ام رهشآ هللا هاوآ هلوقو ربشأ لوالاو ىرلا

 برعلاو هتاف نأ دعب ًارمأ لواح نمل لاقيف هل ىلوأ هلوق امأو « قحأ ىأ هب ىلوأ هنمو ىلوأ هدحاو ( نايلوآلا ) هلوق

 دنع لجرلا امطوقب ةملك ةنكاس ءاهو دم الب ابحتف وأ اهرسكو واولا دیدشتب (هوأ) هلوق ٠ ةبتعملا دنع اهطوقت

 ليقو عرضتملا وه ليقو لصالا ىف هاكح اذك « ةشبحلا ناسلب محرلا ىأ : ( هاوآلا ) هلوق ٠ عجوتلاو ةياكشلا

 دملاب ى اذك . نيزحلا لجرلا ةهآ هوأت : رعاشلا لاقو « اقرفو اقفش هولا هريغ لاقو ءاعدلا وأ ءاكبلا ريثكلا

 هارال لإ ) هلوق ٠ نيهلاو تقولاو نامزلا ناوآلا : ( تدجو ناوأ ) هلوق ۰ ءاما دیدشتب و دم رینب لیصالل و

 اههدحأب عطقت ال ىأ ددرتلا ىنعمب نوكي نأ زو<و بارضإلا ىنعم ىلع واولا نوکسب وه : ( السم وأ لاقف انمؤم

 ءاقح هللا لوسرل هنإ وأ ةأرملا لوق اذكو انه واولا حتف زوج الو
 «كاذ وأ تخبط ىتلا رجلا ثيدح ىف هلوق اذكو



 « هللا عزن نأ كل كلمأ وأ : هلوق اذكو « ماهفتسالا ةزمه ابلبق ةيئادنبا یهو واولا حتفب وف وه ريغ وأ : هلوق امآر
 وه ركسم وأ : ةيرشالا ىف هلوقو

 نم : ( عفجوأ ) هلوق . عارسإلا وهو زاحيإلا نم : ( زجوأ هلوقو ةالصلا زجوب ) هلوق : ( یآ لصف )
 . واولا ىف قأیسو اوعرسآ اوعضوأ یراخبلا لاق : ( عاضیالاب ربلا سيل ) هلوق ٠ دا ولا ىف ىتأيسو یاجبالا
 لصالا ىف اذك ممايإ باذعلا لالظ] .دهاجب لاق : ( بالا ) هلوق ٠ هيف کت ریصب دتشت ىأ : ( لار اضيأو ) هلوق
 ماللاو ةزمملا رسکب : ( ءايلي] ) هلوق ٠ مالسلا مهلع ءایبنالا ثيداحأ نم بيعش ةمجرت ىف هيف لوقلا تعبشأ دقو
 نوكسو هلوأ حتف ةليأو انه ةليإ لاق نم مرو سدقملا تيب ىأ ة-وتفم ابلثم فلالا لبقو ةنك اس ة ريخأ ءاب ام
 : ( هللا ميأ ) هلوق . زاجحلاو رصم نيب یهو تبرخ مث ةفورعم ةنيدم تناك مزلقلا لحاس ماللا حتفو ًاضيرأ ءايلا
 كلام نبا اهعمج تافل ةدع اف اوركذ دقو « مسق یهو تاغا ايفو عطق وأ لصو فلأ اهلوأو ءايلا نوکسب
 : نيني ىف

 الكرش دق تیلثتلاب نم وأ م لق وأ لق مأ وأ رسكاو حتفاف نميأو ميأ زم
 القن ام فوتست مسق ىف هلإ] فضأ الك هللاو هب متخا ماو

 تميأت هنمو اركب تناك ولو « اهل جوز ال نم ليقو ابقلط وأ اپجوز تام ىنلا یھ ءایلا ديدشنب ميلا هلوقو
 نيلج الا اميأ إل ىلاعت هللا لاق ء ةلص امو "ىأ یه ىنرحلا لاق مايفتسا وهف اذه مآ هلوق امأو ءابجوز تام ىأ ةصفح
 . ناتفل امه ىناطخلا لاق ءايلا ناكسإب رذ یالو لیصالل ديدشتلاب وهو < اوءدت اش ايأ  لاقر  تیضق
 لوق هنمو قیدصت ةملك ةزما رسكب : ( باطخلا نبا اي ام ) هلوق ۰ امج ورخ یتم ىأ : ( اهاسرم نايأ ) هلوق
 « ريذحت ةملك : ( م ايإو كايا ىايا ) هلوق ٠ ةدازسا ةملكف نيوئتلاو رسكلاب هی امأو « هلالاو امي ديبزلا نبا
 یم ءادن فرح وه (نالف ىأ) هلوق ۰ مالا ىلع ینبم مسا ديدشتلاب “يأ , سانلا امأ ايو اونمآ نيذلا اهيأ اي هلوقو
 هللاو معن هانعم فيفختلاو رسک لاب ( هللاو ی ) هلوق ۰ أي

 ىنمي یقأتو مسقلا ىف اک فذحت دقو « مالكلا نيسحتل ةدئاز قأتو « لمف وأ مما نم اهمدقت ال قاصلإلا ابلصأ
 ضوملاو لدبلاو لاحلا ىنميو عمو نمو قو نعو ماللا یو لجأ نم

 ءوبتو اوباقنا اؤاب ىف ليقو « ءوبتو اؤابو امھ۔حأ اهب ءاب هنمو عجد ىأ :(ءاب) هلوق :( اب لصف و
 نمو سأبلا نم : ( ءاسأبلا ) هلوق . لیست و ءاه هتزمه لدبتو حاكدلا ىأ : ( ةءابلا ) هلوق ٠ لصالا ىف اذك لمحت
 ىبؤيلا كلذكو ءاسأبلاو « ديدش ىأ سيئب باذعب هلوقو « سئابلاو اوسأبت ال هنمو نزحن سأبن دهاجب لاق « سؤبلا
 ضرملا نم ةدشلا وهو سأبلا عمج اسوپآ ثدحي هاسع ىأ اسؤبأ ريوغلا یمع هلوقو زمه ريفبو زمهب سؤبلاو ةدشلا
 ريسفت وه امنإو عوردلا یه لصالا ىف : ( کاب کیقن ) هلوق ۰ ريوغلا ف همان قأيسو اههريغو برحلاو
 عيضرلا وه سوباق نزوب ( سوباب :) هلوق ٠ سأیلا دتشا اذإ انك هنمو برحلا ىبف انه سأبلا امأو لييارسلا



 ىصلا كلذ ىلع لع مسا هنأ ىدوادلا معزو « ناك عون ىأ نم
 هوطلغو

يتدحومب : ( ادحاو اناب ( هلو : € بب لصف 3
 ىدبم نبأ هرمدف نون ىلوآلا فل | دعبو ةددشم ةيناثلا ن

 دحاو سنج نم نافرح قتلي ۸ مبضم لوق ىلإ دنتساو برملا مالک نم هبسحأ ال ديبع وبأ لاقو ٠ ادحاو أنش

 « ادحاو أيش ىأ ةيناثلا ةدحوملا لدب ةريخأ ءايب وه ريرضلا ديعس وبأ لاقو « دد نم تسل تب دقف درطي مل اذهو

 نايب ىلع مث لاقي لاقو نيملا بحاص أرحم دقو ءرضم مالك ىف ةيشاف تسيل ةحيحص ةفل یه لاقو یرهزالا هدرو

 رقفلا ىف نيواستم ىأ مش ءىش ال نيمدعم ءارقف مبكرتأ نأ الول دارا ی ربطلا لاقو « ةدحاو ةقيرط ىلع ىأ دحاو

ل ىفو ةئبلا ىنقلط هلوقو ةتب ىنقلط هلوقو قالط تبو ) هلوق : (ت ب لصف ١
 اباصأ اذه : ( ةتبلا یه وأ س

 تبث ىذلاو ةزمحلا عطقب الإ عمدت مل ةئبلا نأ مجعلا ضعب معزو « ةمصعلا عطق قالطلا ىف هب دارااو عطقلا دارملاو

 لصف ىف مدقت انوتاب ناف ةيبيدحلا ةصق ىف هلوقو < هافن ام یقتناف فيرعتلا فلأ ىف ة"داجلا ىلع لصولاب ثيدحلا ىف

مل ىأ : ( تہب ) هلق .«تأر
 : رعاشلا لوق هديؤيو ةداتق هرسف « رخدي 

 راتتبا سانلا رئاسل سيلف . شیرق اسؤر شب مل نإف

ب ةريئبلا مالاو هترخدا اذإ ءىثلا ترأب لاقي
 : رعاشلا لاق ةزمما نوكسو هلوأ رسك زوحجيو ةميظع نزو

 رباقملا كتبيغ ام اذإ اهدمت ةرم كسفن رابت نإ كنإف

رلاو نونلاب ىناجرجللو ىازلاب لیصالا ةياور ىفو
 هتبثأو نيحيحصلا ريغ ىف مملاب ىوري ضايع لاقو طاغو یا

 بنذلا عوطقملا وه : ( بالا ) هلوق ۰ نونلا ىف یتأب : ( بتن ) هلوق ۰ سم ىف ةاورلا ضعبل علاطملا بحاص

هل لسن ال ننع هي ربعو بنذلا ريصقلا اهريغ ىفو تايحلا نم
 : ( عستبلا ) هلوق ۰ هيلع ءانثلاب هل ركذ ال نم وأ 

 لوتبلاو حک كرت وه : ( لتبتا ) هلوق . همطق ىأ : ( هکسب) هلوق ٠ هنوبرشي نيلا لهأ ناك لسعلا ذیبن وه

 دهاجب هلاق صلخأ ىأ لتبت هلوقو « جورلا نع ةمطقنلا

ل وأ هربظأ ال ىأ : ( هربخ ثبأ ال ) هلوق : € ثب لصف )
 ىأ : ( ةباد لك نم ابف ثبو) هلوق . هرشنأ ا

 ملعيل فكلا جلوي الو امفرقو ء ینزح ديدش ىأ قب فرضح هلوقو « هللا ىلإ فزحو ی وكشأ امن هلوقو ؛ اف رشن

و . ابيع فشكتسي ال ىأ حدم ليقو اهرومآ دقفتب ال یآ « مذ وه ليق ثبلا
 حئفب : ( ةرب رع نبا رضعو ) هل

لاقي : ( هقثبف ) هلوق ۰ رجفنا ىأ : ( ءاملا قثبناف ) هلوق ٠ ريغص جارخ ىه ابنوکسو ةثلثملا
 هرسك اذإ ربا قثب 

ب هلوقو ةمجعملا نيشلاب هقشف ةياور ىفو « هقيرط نع هفرصيل
 « ش ب » ىف آی رفاسملا قش

كحو مجلا ديدشتب : ( ىنححي ) هلوق : ( ج ب لصف و
 اهرسكب و مجلا حتفب : ( تحجبف ) هلوق . اهفيفخت ى

 مولا مجلا حتفو هلوأ مضب رجبلا ( هرجو هرج ) هو . ىنمظع لیقو تحرفف ىنح"رف ىأ حفلا ىرهوجلا فءضو

 : ( تسجبنا ) هلوق ۰ نيعلا ىف قأب رجعلاو نطبلا مظعلا رجيآلاو ء دسجلا ىف ةدقعنملا قورعلا اباصأو بياعملا ليقو

 ةمجعملا ءاخلاب هنع هلو ىلمتسملا نع الإ رذ دآو نكسلا نال اذك هنم تسجبناف ةريره فآ لوقو ترجفنا ىأ



 ۸و —

 هلاق ةلمبم نيس اهدعب ةحوتفم نون مث ةحوتفم ةمجعم ءاخ مث نونب باوصلاو ىبباقلاو لیصالاو ىنسفلا اذكو

 ش هريغو ضايع

 : ( نيرحبلا) هلوق . هن رابج عنمیف توصا ثدح ام دیدشالاو مضل اب (ةحب هتذخأز ( هلوق 1 4 ح ب لصف 3

 « ةيرقلا دارلا ىناثلا ريغصت لوألا : ( ةرحبلا هلرقو ةريحبلا ) هلوق ۰ رج امتدءاق ىرق ةدع ابف ةفورعم دالب یه

 نيود ةريحبلا ىرجلا لاقو دالبلا ىأ , راحبلا ءارو نم لمعل » مالسلا هيلع هلرق هنمو راحبلا یرقلا ىمست برعلاو

 ةياور فو « مدلبب ىأ : ( مرحبب مهل بتکو ) هلوق ۰ ةريع یبف عقان ءام وأ رهن اه دلب لك لیقو « یداولا
 اهرد منی ىلا ىه بیسلا نبا لاق هلوأ حتفب : ( ةريحبلا هلوق . فیحصت وهو ةدح ول لدب نونلاپ سودبع

 جیذت ال مث رك ذ اهرخآ نطبأ ةسمخ تجتن اذإ نيفصن ةفانلا نذآ نوقشإ اوناک قشلا رحبلاو , مانصال ىأ تيغاوطلل

 ةيئاسلا تاب یه ليقو « ابل برشي الو بکرت الو

 اهرسک و ءاخلا ناکسز تاغل ابفو مظع اذ] ليقو ۰ یضترا اذإ .یشلل لاقي ( خي خي ) هلوق : ( خب لصف إل

 نيكسنو ىلوآلا نونت ررك اذإ ىلاطخلا راتخاو انوئمو امومضم اهديدشتيو اونم ابمضيو نیونق ريغبو انونم

 . اناصقن ىأ : ( اسخي ) هلوق ۰ «دولوملاو ةدلاول خي خي ه : یثعالا لوف امهف نیکسنلا دهاوش نمو ةيفاثلا

 كلب ىأ : ( عخاب ) هلوق
 لاقو « ءادنبالا نم زومبم : ( قلخلا هدبو ناذآلا هدبو ضرحلا ءدبو ىحولا هدب ) هلوق : ( دب لصف )

 ب م نوکت ( هلوق . هيلع هيبنتلا ةلالدب ىلوأ لوالاو روبظلا نم زومبم ريغ مضلاب ىور لوألا ىف ضايع
 متعجر ىأ : ( مئأدب ثیح نم مثدعو ) هلوق . ةرم دعب ةرم ىأ : ( ءدب ىلع ادوع ) هلوق . هلوأ ىأ : ( روجفلا

 ىح ةعاسلا موقت ال رخالا ثيدحلا فو بيرغ وهو ابلاغ قوقحلا ءاطعإ كرت نم ةيلهاجلا ىف هيلع متنك ام ىلإ

 . درفنا ىأ : ( انيلع دبتسا ) هلوق . فاکت هريرقت ىف ضايع هحرشو ةميننب حرفي الو ثاريم مشی ال

 هعبتأ ىأ : ( هرصب هادبأ ) هلوق . كاكفنا ال ىأ : ( هنم دب ال ) هلوق ۰ قرف ىأ : ( هعباصأ ددبف ) هلوق

 ددبلا نم مضلاب باوصلا ليقو تمطخو هلوأ رسكب یکحو نيقرفتم ىأ ( اددب مبلتقا ) هلوق . ماب هدمآ رک الو

 هرسف قبط ىأ : ( تارضخ هيف ردبب ىنأ ) هلوق ۰ لتقلا نم هبيصن منم الك طعأ ىأ بيصنلا وهو هفيفختو همضب

 هنمو قبس ىأ : ( هتابن فرطلا ردب ) هلوق ٠ ةدحوملاب انه باوصلاو یووثلا لاق فاقلاب ردقپ هريغلو بهو نبا

 . ةردايم ىأ ارادب هلوقو < مالكمااب قردتباو هردتباو هتدابش مدحأ نیم ردبو هتردتباو ىدبع ینرداب

 . ةردابلا نف ةرداب هنم تلج ناف هلوق امأو « قنعلاو بکسنلا نيب ة ىهو ةرداب عج وه : ( هرداوب ) هلوق

 اذك الوآ ىأ : ( اعدب ) هلوق ۰ ةروبشلا ةعقولا هب تناك فورعم عضوم وه : ( ردب مويو ردب بيلق ) هلوق

 ةاورلا ضعبلو « دحاو رطافلاو "یرابلاو قلاخلاو عدتبملاو عيدبلا لصالا ىف لاق « هللا ءامسأ نم عيدبلاو لصالا ىف

 مث قالا ”ىدبي  هنمو ”ىدبملا ىرخأ فو « *یدابلا قرطلا ضعب ىف ىنسملا ءامسألا ىف ءاج دقو لادلاب *یدابلاو

 ةنسلا قفاو اف هيلإ قتبسي ملام لعف وه ةعدبلا تمعن رمع لوقو « ینعع أدبأو أدب ةذالا فو قلخلا أدبو < هديعي

 . ةحابالا لصأ ىلعف فلاخم مو نفاوی مل امو ةعدبلا مذ عقو ثيح دارلا رهو « ةلالضف فلاخ امو نسخ



 بمول

 ضايع لاقو اهتمسل ندبلا ترمس دهاجب لاق ندبلا ةدح او ىه ( ةندب ) هلوق . جحلا ءاضق ىنعي ( لدبلا ام] ( هلوق

 ديدشتب : ( نادب اللف ) هلوق - رثكأ لبإلا ىلع نكل ةرقبلاو ةقانلاو لمجا ىلع عقب هريغ لاقو ليإلاب ةصتخم ندبلا

 . محللا ذخأو نأ الف : یرخالا ةياورلاب درو < مهضءب هركنأو همش یک ىأ ان لادلا ميو نسأ ىأ لادلا

 نع هاندیق ضايع لاق « ميياتبب نأ هللا أدب مث ىمعأر صربأ ثيدح ىفو «ىأر هل ربظ ىأ ( ركب فال ادب مث) هلوق

 ینعع لوؤي, نأ الإ هللا ىلع هقالط زوج ال لوالاو لاق مثالتبا هللا أدتبا ىأ ةحوتنملا ةزمهلاب هللا أدب انخویش ىنقتم

 نف زمه نم امأو ةزمهلا حرط ةءارق ىلع وهو سابع نبا نع انا ربظ ام ىأ : ( ىأرلا ىداب ) هلوق ٠ ةدارالا

 ىل نذأ هنمو ةيدابلا ىلإ جرخ ىأ : ( ادب ) هلوق ٠ نیبجولاب ةظفالا هذه لثم رضا ةصق ىف انل عقوو « ءادتبالا

 ةرادبلا قو ودبلا ىف

 5 خوبطملا ریصعلا وهو ةي رشالا نم عون زوبم ريغ لاذلا حّفب : ( قذابلا ) هلوق :( ذب لصف )

 « ديدشتلاب ةلعفتم نزوب : ( ةلذبتم ) هلوق . ةعارزلل بوبحلا نم لزع ام وه : ( رذبلاب رمع ءاج نأ ىلع ) هلوق

 ”ىرابلاو « آديكأت ررک أربو ( قلخ ام رش نم هلوقو ابقلخ ىأ ( ةمسنلا أرب ) هلوق : < رب لصف إل
 دوعلا تيرب نم وأ بارتلا وهو ىربلا نف زمهي مل نمو قلخلا نف زمه نف زمه ريغبو زمه ةيربلاو هللا ءامسأ نم

 *ىرب امأو تئرب مت ةنلو ضرلا نم تأرب زاجحلا ةغل هذه تباث لاق ئراب هللا دمح حبصأ هلوقو « هتم”وق اذإ

 ثنوملاو رك ذلاو عمججاو نانثإلاو دحاولا : ( ءارب ین ) هلوق . ةمذلا هنم تئرب هنمو امزج رسک لايف نيدلا نم

 أربتست الو ) هلوق ۰ صالخاو ةءاربلا نم هلكو دارفإلا ظفاب ءىرب ىننإ هللا دبع أرقو لصالا ىف اذك « ءاوس

 ذخأ ىأ هنيدل أربتسا هلوقو « محرلا ةءارب نم هلصأو ابعاج نع كسم ىأ : ( ةضیح اهربتسي هلوقو ءارذعلا
 قفاولا وهو هبنجتي ال وأ هدنع ام ىصقتسي ال ىأ ( لوبلا نم "یربتسی ال ) هلوق ٠ مالا ىف لخدي نأ لبق هرذح

 : ( اجور ) هلوق : اهنسا جرخت نأ رمعم لاق : ( نجبت الو ) هلوق . ىازلاو نونلاب هزنتسی ال ىرخألا ةياورلل

 ديدش ىأ حربم ريغ هلوقو « ررکت دقو بهاذب ىأ : ( حرابب انآ ام ) هلوق . رمقلاو سمشال لزانم هرسف

 لاقي ال هنأ معز نم ىلع در ايؤر ةحرابلا کنم دحأ ىأر له حبصلا دعب هلرق ىفو « تضم ةليل برقآ ةحرابلاو

 ( درب ةعبدأ ) هلوق . اضيأ یا ةدشل لاقيو برکسلا ةدش وه ءالعف نزوب ( ءاحربلا نم ) هلوق ٠ لاوزلا دعب الإ
 قيس ةثيورلا ديرب هلوقو «لوجعلا لوسرلا ىلع ديربلا قلطيو لايمأ ةثالث خسرفلاو خسارف ةعبرأ ديربلاو ديرب عج
 ( نيد دلا لص نم ) هلوق ۰ فورعم نیتحتفب دراو جلثلا هلوقو « دورب عمجلاو ةلمشلا ىه ( ةدربلا ) هلوق٠ ءارلا ىف

 ةدش تقو نع اهورخأ ىأ ءارلا رسكب : ( ةالصلا نع اودرآ ) هلوق ۰ رصعلاو حبصلا ىأ ءارلا نوكسو هلو حتفب

 . ةئيدر ةغل ةيناثلا ىرهوجلا لاقو ةزمهلا عم ءارلا رسكبو لصولا عم ءارلا مب ءالاب اهودربأ هلوقو ء رجلا

 . هتكرح تلطب و نكس ىأ : ( درب ىتح هيرض ) هلوق . صاخو تبث ىأ ءارلا حتفب : (انل درب انلمع نأ ول ) هلوق

 ثيدحلا لوأ ىف نال باوصلا لوألا ضايع لاق ءادرلا هريغلو « لیصالل اذك : ( دربلا ةيشاح هيف ترثأ ی ) هلوق

 ليخلا ىه ةمجعملا لاذلاب ( نيذاربلا ) هلوق ۰ دربلاب ىدرتي نأ عع الو هلاق اذك ادرب ىمسي الف ىنارجت درب هلعو



 وهو بلا نم هلك هلعو ربا بلطأ ىأ : ( اب رربتأ هلوقو « هربال هلرقو « مدقلا راربإ ) هل . ةيبرعب تسيل ىلا

 ليقو لوبقملا ليق روربملا جحلا هلوقو ۰ ناسحإلا ىلعو ريخلا ىلعو ريخلا لمف ىلعو ةعاطلا ىلع لطب و ثذحلا دض

 نذو) هلق . عيطملاو نسحما ىلع قلطیو رجافلا دضو رحبلا دض حتفلاب رلاو صلاخلا لقو مث هطلاخي ۸ ىذلا

 ناسنإلا ةجاح ءاضق نع ةيانك وه هلوأ حتفب ( زاربلا هلوقو <« تزد ) هلوق . ةحق ىأ دیدشتلاو هلوأ مضب ( ةر

 وهو) هل . هرکسع مادق ىأ اهديدشتبو رهظ ىأ ءارلا فرقت ) زر 5 صاعلا ىأ نبأ نإ / هلق . ءالخلا ىف

 هجرختسم ىف معن وبأ لاقو ‹ رهاظو زراب لاقي نیہا لاتقل نوزرابلا ىأ ىسباقلا لاق ءارلا حتفب : ( زرابلا اذه

 : ( خزدب ) هلق ۰ یموم وبأ حرش هيلعو ىازلا ميدقتب ةرم نايفس لاقو « مدلب زرابلاو ملیدلا ليقو « دارك لا م

 : ( ةمطربلا ) هل ۰ ليلقلا ءالا ضربلاو البلق البلق هعیتن ىأ ةمجملا داضلاب : ( اضرت هضربتن ) هلی . زجاح ىأ

 ىأ : ( رجفلا قر ) هلق ۰ بضنلا نم خافتنالا نونلاب ینلا ليقو نونلاب ةنطرلا لیصالا و وبللا نم برض وه

 هلوقو « ضایبلا دیدش ىأ ايانثلا قارب هلوقو < عملت ىأ هبجو ريراسأ قربت لوقو <« اهناءلل فویسلا ةقرابو عمل

 : ( دایفلا كرب )هلو . هضايب ةدشل امإ و هتعرسل قربا نم هفاقتشال ام] كاذم یمس جارماا ىف رکذ هلوأ مطب قاربلا

 لیقو « نيلا فرط ىف لیقو « رجم ىصافأ ىف عضوم ابحتف فعضو ءارلا نوکسو ركاب لیقو رنک ال هلوأ حتفب

 نم ديدشتلاب كربو خانتسا ىأ تاكرحب : ( لما كرب ) هل ۰ ةمجملا نيغلا ىف ةمتت هلو لايل سمخ کم ءارو

 نبل بلحم ليقو « حرت ام الیلقف رحنتل سبحت ليقف « كرابلا تاريثك عرز مأ تبدح ىف اهوق ىف فلتخاو کر با

 . نوممتج ىأ : ( نومیم ) هلق ۰ مارب نم ةردق مضلاب : ( ةمربا ) ىز . نافيضلا نم قرطب نم ةرثكا

 ءاب اهدعب نونلا سک و ءارلا نوکسپ : ( فرب ) هلق ۰ فورمم بايثلا نم عون نونلا مضب : ( سند )هل

 ةالفلا ىأ ( هبناج ىلإ ) ديدشتلاب : ( ةيربلاو ) هلو. هدوجآ وهو فورعم را نم برض بسذلا

 « نيرحبلاب عضوم ةمجعم ءاخلاو هلوأ مضب : ( ةخازب ) هلق . مدقت : ( رزابلا ) هلق : € زب لصف و

 هبشأ وهو دسأ ىنبل ءام ليقو « ءىط ىنبل ءام وهو ةفوكسلا نم برقلاب ليقو

 ميضعب هاورو « ريساوب ىف هلوق هنمو هجرخم لفسآ ىف مرو هب ىأ : ( اروسبم ناک ) لوف : € س ب لصف ال

 ٠ سب سإ ابقوس ىف نولوقب م لبإلا نورجزب ليقو « كلام نا لاق « نوريسي ىأ : ( نوسبب ) هلْ . نونلاب

 وطساب ) هلو : رشبلا ربظآ ىأ : ( طسبنا ) هلوق .'الضفو ةدايز ىأ : ( ةطسب ) هلت . تنف ىأ : ( تسب ) هلق

 :( قسب ) هل ق : هتحر ةعس نع ةيانك طسبلا : ( طسبيو ضبقي ) هل . برضلا طسبلا سابع نبا لاق : ( مهيديأ

 نبا هلاق حضفت ىأ : ( لسبت ) هلق . دهاجب لاق لاوط ىأ : ( تاقساب ) هلق . داصلا6 ىازلاب و قصب ىف ةليلق ةغل

 ی هلام لسبأ نالف لاقيو مارحلاو لالحلا ىنعمب نوكي لسبلاو اودلسأ ىأ ( اولسبأ ال ىلام# هلوق ىف لاقو سابع

 هنيدب لسا
 هجولا ةدلج ةرشبلا لصأو هريغ ةرشب هترشب قالت ىأ : ( رشابي هلوقو « اهرشابي ) هلق : € ش ب لصف )

 ليصألل عقوو : ( یرشبلا اولبقا ) هلوق ۰ € نهورشابت الو إل ىلاعت هلوق هنمو عاجلا ىلع ةرشابلا قلطتو دسجلاو

 ةعشب ) هلوق . سرعلا ةشاشب هنمو فاالاو سن الا یه : ( بولقلا ةشاشب ) هلوق . فيحصت وهو ةلمهملاو ةيناتحتلاب



 ليقو « لم ليقو « رخت ىأ ةديبع وبأ لاق « نيشلا رسكب : ( رفاسملا قشب ) هلو ٠ معطلا ىف ةبيرك ىأ : ( قاحلا ىف
 ىاطخلا هحجرو مال هلوأ نكس هلثم ميضعيلو ةثلثمب قدب ىليصالا ريغلو « فعض

 اذإ داصلا مطب هب ترصب و ىنيع رصب هلوقو « هلل سآ ىف رصبتلا ىأ : ( راصيإلا ) لوف :( ص ب لصف 9

 لصالا ىف اذك : ( ةلض ىأ « نيرصبّتسم ) هلق . نوكسلا مث مضااب رصبلا هنم ممالاو عام دعب هيلإ ترظن "

 : (یرصب ) هلق ۰ € لع ىلع هللا هلضأو  هلوقک وهو دمع ىلع ىأ ةريصب ىلع مالا ىف لخادلا وه رصبتسملاو

 : ( قصب ) هلو ۰ قيرب ىأ : ( صيصب ) هلو . ناروح ةئيدم یه ليقو « ماشلاب فورعم دلب یه روصقم مضلاب

 ۱ مدقت اک یازلاو نیسلاو داصل اب لاقي

 حشرلا ضبلا لیقو « لاس اذإ ءالا ضب لاقیو لیستو رطقت ىأ : ( ءاملا نم ضبت ) هلو : ( ض ب لصف إل

 عاسمجا ىلع قلطيو جرفلا وه هلوأ مضب : ( ةأرما عضب ) هلق ۰ قیرلا وهو صيصبلا نم ةلمبب صبت یورو
 . ةشاع هتربمف عاضبتسالا حاكن هنمو دلولا لجال عاجلا هنم ىلطا ىأ هنم یعضیتسا هلوقو « عاجلا مسا ةعضابملاو

 ىنب راد یه ليقو « ةنيدملاب لخت ىنعقلا لاق , ةعاضب مضلابو دقنلا ريغ لالا نم ةعطق رسكلاب : ( ةعاضب ) هلق

 ىلإ ليقو « روپشلا ىلع عست ىلإ ثالث نيب ام ددعلا ىف هلأ رسكب ( عضب ) هلق ۰ روهشم اهرب ةنيدملاب ةدعاس

 هلو ٠ عبدأ ىلإ دحاو نم ليقو « عبس ليقو « نيرشع ىلإ رشع ىنثا نمو ةرشع ىلإ نينثا نم ليقو « رشع
 ىنم ةعضب ةمطاف هنمو ءىش لك نم ةعطقلا یه هلوأ حتفب ( ةعضبلا لثم )

 « ثيدحلا ىف هركذ ررکت ةنيدااب داو ما هيناث نوكسو هلوأ مضي : ( ناحطب ) هلِوَه : € طب لصف )

 حطب ) هلو . مدقت : ( حطبالاو ءاحطبلا ) هل . ىركبلا ديبع وبأ مزج هبو هيناثو هلوأ حتفپ ةغللا لهآ هطبضو

 نایفطل اب هورسف رطبلاو ؛ ارطب هلوق هنمو لصالا ىف هرسف ترشأ ىأ : (ترطب ) هل . هبجو ىلع قلأ ىأ : ( اهل
 ( شرعلا بناحي شطاب ) هل ق . مورلا ةغلب برحلاب قذاحلا وهو قيرطب عج ( هتقراطب ضعب ) هلق . ةمعنلا دنع

 نم ةيناتحتلاب ةياور ىفو الطاب بهذ ىأ : ( لطب كلذ لثف ) هل . ديدشلا ىوقلا ذخالا شطبلاو هب قلعتم ىأ

 بحاص لجرلا ةناطب ( ناتناطب هل تناك ) هم . اهسافن ىف ىأ ( نطب ىف تنام ) ہل . ىناطخلا ابحجرو همد لط

 ةعب رسلا دض یهو ةليعف نزوب ( ةّئي , ةأرما ) هلو . هرس

 هنمو ناتألا دنع ةأرملا جرف نم عطقي ام هيناث ناكسإو هلوأ حتفب : ( تاللا رظب ) هلِوق : ( ظ ب لصف إل

 روظبلا ةعطقم نبا اي ةزح لوق

 ثعبي ) لق ۰ هتلحار هب ثعيذت نيح هنمو گربم نم هانقا ىأ : ( ریعبلا انثعبف ) هلق : € عب لصف )

 دعب ةأيحلا ىأ : ( ثعبلاب نمؤنو ) هلق . ىناظقيأ ىأ : ( ىناثعتباف ) هلق . شویجلا رہ ىأ : ( کم ىلا ثوعبلا

 نم دارااو ردصملاب لوعفملا ةيمست نم وه راثلا ثءب ثعبا مدآ اي هلوقو « عرشلاب هلاسر] إب ىنا ثعبو توملا

 سوالا نيب ةعقو هب ناک ةنيدملا نم نيليم ىلع عضوم وهو هلوأ مضب ثاعب : ( ثاعب موي) هلق . رانلا ىلإ لسري

 هب درفتو دمحأ نب ليلخلا كلذ ىف اعبتو یبباقلاو ىليصآلا6 ةمجملا نيغلاب هركذ نم مبنمو « مالسإلا لیبق جررخلاو

 نم ىأ : ( ىدعب نم ۴ ادآ ) هلق . هالعأ هلفسأ تلعچ ىأ یطوح ترثعب « تريثأ ىأ : ) تشعر ( هلو . هوطلغو



 . مدو مو ؟راید دعبل ةشيحخلا ىأ ءادعبلا راد ىف هلوقو « تولا دعب هرسف نه دعبأو ىربظ فلخ
 فوذحم ننب ةقلعتم یهو رذعب مهضعبلو « ءادنلا عمي نأ دعب ىأ ( دعب ةالصلا ىلإ جرخم ال نم ىلع قرحاف) هلق
 ىرت و هلوقو « ةرعبأ عمجاو ًاضيأ ینالا ىلع قلطيو لمجا وه ( ريعبلا ) هلق ۰ جورخلا كرت ىف هل رذع ال ريدقتلاو
 لدب ءاعمالا مبضعبلو « رعبلا نكامأ ىأ رعابملا : اياوملا ريسفت فو ؛ لاجلا ثور وهو رعبلا ةدحاو «ةرعبلاب
 سمآ لعف ( عب ) هل . اضيأ ضعب ىلع عمجيو ةضوعب اهتدحاو هرافص لبقو قبلا وه ( ضرعبلا ) هلو . رعابملا
 ءارشلا ىلع قاطي عببلا ظنا نأ ىنعي « ءارشلا ىنعت یهو ىل عب لوقت برعلا : مهار لاقو ةضواعلا وهو عيبلا نم

 ءاودلا هركي ضيرملا نال كلذ اهل ليق ليعف نزو ضيغب ( عفانلا ضيغبلا ةئيبلتلا ىف ) هلق : غب لصف )
 ربم )ەلۋ ۰ هناکم زواجتي نأب رخالا ىلع امهدحأ ىغب ال هال نالملتخ ال ىأ : ( نایغب ال ) هلو . عفان وهو
 بلطلا ءاغبلا لصأوو انزلا ىلع ىأ-ءاغبلا ىلع هلوقو « هاطمت ام اهربهو ةينازلا یه ةرسك اهل ءايلا ديدشتب : ( ىغبلا
 هلوق ىف بلطلا قاط ءاجو « انيلع اوغبو < یرخالا ىلع اههادح] تغب نإف إل هنمو « رشلا ىف لمعتسإ ام رك أو
 هسلط ىأ هؤاغتبا ینسبحو بلطي ىأ : ( یفتی ) هلآ ٠ اراجحأ ین هلثمو ٠ بلطلا ىلع ىنعأ ىأ ابیبح ىنغبأ
 ورع نب ديز ةصق قو < ةدح و ةلمهم مع ةانثع تبعت ظفلب هرکذ نم فحو < تسلط ىأ اهتعمج یح تيغبو
 ةدحوم مث ةليقث ةانثمب هعبقی هريغلو هبلطي ىأ ىبباقلل عقو اذك هینتبیو نيدلا ىلع لأسي جرخ

 اهنوبقني ىأ انتويب نورقبب هلوقو « عسوتلا رقبلا لصأو ابقش ىأ ( امهرصاوخ رقب ) هلا : 6 ق ب لصف ل
 عقب ) هلق ٠ اضيأ عاقيو عقب اضيأ ایم ضرالا نم ةعقبلا امأو ةعقب عج ( ءاملا عقب ) هلق . امف ام نوقرسيو
 . ناكو عيقب هل لاقي رمش هيف ضرالا نم عض وه لك لیلا لاقو « ةنيدملا لهأ ةرقم وه : ( عيقبلا هلوقو « ناحظب
 ةثلثع یمتسملل عقوو رضحالا هتابن ىأ ( عرزلا لقب فصعلا ) هوو . ةربقم ذذتاو شين مث كلذك الوأ عيقبلا
 ليصاألا لاق ءاقبلا نم مرنک ال اذك ( كبوأل قبأ ) هلق . ةلضف ىأ ( ريخ ةيقب ) هلق ٠ هجولا وه لوالاو ءافو
 ةا اثم و نونب هبتنا لسم قو هبه رآ ىأ ةدحومب مذ اذك ( هيقبأ تنك ىفأ یرت نأ ةيهارك ) هلق . نونلاب لاقيو
 ۱ مهب قفرلا ىأ ( مملع ءاقبإلا الإ ) هلق . هانعب وهو

 ةفاضإلا ىلع ( ةركب ولدب ) رج . دماج هلاق رجفلا لوأ وه هلأ رسكب ( راكبإلا ز هلق : ( ك ب لصف إل
 مصلا ) هل ۰ لبالا نم ةريغصلا ىه ةركبلار یا ناكسإب لیصالل و « وادلا لبح امف لمحي ىلا كيرحتلاب ةركبلاو
 مهتأكف قاب قطنلا نونسحم الو نوعمسإ ال مبنا نوابقپ ال منال مهتلبجو سانلا عاعرا كلذ لبق ( بلا
 كاب ةعامج ىأ ( ايكب ) هلق . مكبلا دحأ وه ( مبأ ) هلو . نوقطني ال

 نم فقو اذإ لجرلا جلب لاقي اورج ىأ اضيأ فيفختلابو ديدثتلاب ( ىلع اوحلب ) هلق : ( ل ب لصف 3
 كم ىأ ( ةدلبلا تسيلأ ) ملت . ةرازف ىنبل هكم رغ داو ةلم باا ءاحلاب و ماللا نوكسب ( حدلب ) هل . بمتلا
 نم بيرق عضوم وه ( طالبلا ىلإ ) أ . ىنم مما لیقو هکم مسا لوقو انتدلب ىأ ةفاضإلا نم لدب ماللا ليق
 . ماعطلا ىرج لصالا ىف هرسف : ( موعلبلا ) هم . طالم ىف طالبلا قأایسو ثدحتي نمل رع هذختا ةنيدملا دجسم
 لالب الو ةلب ءاقسلا ىف ءاملل لاقيو « اجو ىناثلل فرعأ ال یراخبلا لاق « اهالبب ةياور قو : ( امه الب اهلبأ ) ەلۆق

 ةمدقملا # ۱۲ م :



- 4 — 

 فتك | ىأ ( هيلع غلبت ) هلق . عماحرآ اولي هلوق هنمو اهتالصب ابلصأس ثيدحلا مو ءام ىأ حتفيو هاوأر سكب

 هلب 0 هلوق . ايلاب اقلخ نیص) نآ ىلإ یسبلا ىأ ءالبإلاب ا قلخأو لبأ هلوقو « لوصو ال ىأ غالب ال هلوقو « هب

 نم اباع لخدآ ثیف فيكو ريغ عع و بارضالا ىنعمب ىتأت ءافا حتفو ماللا نوکسو هلوأ حتفب ( هيلع متعلطا ام

 هنمو ىنغأ ىأ : ) دحأ ىلبأ ام ) هلوق ۰ ريغ ال ريغ ینعع ىهف
 اقلطم رشلاو ادیقم ربا ىف لمعتسب فالبأو هالبأ

و ل ىلاعت هلوقک امف قلطب دقو  انسح ءالب إل ىلاعت هلوقل
 هنمو رابتخالا هلصأو € ةنتف ريخلاو رشلاب این

 مولتبي نأ هللا دارأ

عللا ىأ : ( تانبلاب ) هلوق : 6 نب لصف ر
 . ايابصلا ام بعات ىراوجلا هبشآ فاوللا روصلاو ب

 ىأ ( هنانب ) هلق . اهريغ نم وأ ةفرجي اصع نم ديصلا اهب ىري هريغو نيط نم منصت ةفورعم ( ةقدنبلا ) هلوق

 لوق هنمو « ىلع لخد ىأ لوعفمال ءانبلا لع هلوأ مخ ( ىف ىإ ) هلو. هنبا هاعد ىأ ( اديز ىنبت ) هلوق . هعبصأ

 . ءانبلا ىأ : ( ناينبلاك ) هلوق ۰ هلهأ ىلع ايف لغدي ةبق جودتملل نونبي اوناك ممنأ كلذ لصأو « اهب نيب لو

 ةبمكلا ىه دیدشتلاو نوللا رسكب : ( ةيذبلا ) هلوق

دقو هيناثو هلو مضي ( تهب مرق ) هلوق : ( هب لعف ١
 ناتبلا نم هیناث مضو هلوأ حیتفب توبب عمج نكست 

 . اتسع ىأ ( انج ) هلوق . هتجح تبهذ ىأ اما رکو مضلاب تيفف هلوقو « شوت هتمو ؛ لطابلا لوق وهو

 . فلآلا ىف مدقت ربمالاو هرثك أ ءیث لك ةربب ْذإ همظعم بهذ وأ فصتنا ليق ءارلا ديدشتب ( ليلا را ) هلوق

وه ذإ مند یا ) مهلا ةاعر ( هلوق و ارز ىدب تددم ام ىأ ( ةبصقب مل تشم ام ز هلوق
 هدحاو یهو ةمپ عج 

 . نسحلاو لاخلا وهو ءاهلا هلصأو رخافي ىأ : ( اس ) هلوق ۰ ةمج ریفصت وه : ( قمی تعذ ) هلوق ٠ مابا

 نبا هدعیتساو مث مي ىنعي تيكسلا نبا لاق ( هب هب ) هلوق
 نوکست نأ هريغ زوجو راكنإلا ماقم ىف وه ذإ ريثالا

 ملا ىتعمب ءابلا

زنلا یهو ةءابم ذختیل ىأ : ( أوبتيلف هلوق : ( د ب لصف إل
 . ربا ىتعمم مأ وهو هللا هأوب هنمو ل

 واولا نوكسب اجوب باوصلا لق ؛ ارهاظ ىأ فیفخو حتفب احاوب ارفك هلوقو ءربظي ال ىأ ( حربي الو ) هلوق

 رخ لاو فاضلا ريف امهدحآ نأكو رانلا سابع نبا لاقو دهاجب هلاق كالملا وه ( راوبلا راد ) هلوق . فلآ رغب

 مضلاب ( طاوب ) هلوق ۰ سأبلا ىف مدقت ( سؤبلا ) هلوق . نيكلاه ىأ ( ادوب اموق ) هلوق . هبل] فاضلا رسف

 اوذختا ) هلوق . امهنيب امو ناسلالا ىعارذ لوط وه اعوب ةياور قو ( عاب ) هلوق . ةنيبج نم لبج فيفختلاو

 یا : ( نوب امبیب ) لوق . ةيهادلا رآ ةبيصملا ىهو ةقئاب عمج : ( هقئاوب ) هلوق ۰ هيف فني فوجب ءىث وه ( اتوب

قح ىلع ليق ) هنذأ ىف ناطیشاا لاب ( هلوق . نیئیشاا نيب ام ةفاسم ىلعو فالتخالا ىلع نويلا قاطب و دعي
 ليقو هنقي

 امو ءالاب اهل قلي الو« ةلاب هللا میلایب ال ) هلوق ٠ فافختسالا نع ةيانك
 ثارتك الا ىهو ةالابملا نم هلك ( تيلاب

 مهلاو ليقو ركفلاو لاملا ًاضيأ لابلاو ءىثلاب

 دقو تايبلا نم وه : ( نوتيبيف هلوقو < هلا مهتيبيف ) هلق . ةزمحلا ىف مدقت : ( انيب ) ِهلوق : € یب لصف إل

 ةياور فو ةداملا هذه نم ديدشتلاب هتيب هيلع لخد قيقحلا ىلأ نبا ةصق ىفو لیلاب برحلا عاقيإ دارلاو « ررک#



 توتسا یح 1 < ربا نزو ديب علا و رفقلا ض رآلا یه ) ما دیبا ۱ هلوق . هجتم وهو ةيناتحتلا ءايلا ناکساب

 ةشئاع لوق !مأ و « کم قيرط ىف ةفيلحلا ىذ نود ىلا ءاسالا ضرالا ىه هذه ؟ؤاديب هلوقو « ءاديبلا ىلع هتلحار
 . ةفيللا ىذ نم ةكم ىلإ یفدآ ىه ىركبلا لار ىه یه ليفف ىل دقع عطقنا شيجلا تاذب وأ ءاديبلاب انك اذإ تح
 وه ( رثلا ردايب نم رد ) هلوق ۰ لجأ نم ىنمعو الإ نعمبو ىلع ی یا دقو « معآ ديغ ىأ ( ممنآ ديب ) هلوق
 تاكرغ اذه ىلعو ءاجملا فرح لثك ةفاضالا , بلا ظفلب ليا هطبض ىف فلتخا ةليدج ىنب رصقب فرعي ىوبنلا دجسملا لبق عضوم : ( احريب ) هلوق ۰ ددب ىف فنص لك لمجا ىأ هنم سآ لمف رمت لك رديب هلرقو « نيرجلا
 ءابلا حتفب یه ىروصلا لاقو « لاح لك ىلع ءارلا حتفب ىه امنإ و شما رذ وبأ كلذ راو « ءارلا قل بارعالا
 ءابلا حتفب ءاعرب لس ةياور ىفو ةتس ريصتف امف رصقلاو دملا كحو لاوفآ ةثالث ىلع انلصخ لاح لك ىف اعم ءارلاو
 ديؤي وهو ءاحراب تراص نأ ىلإ ءابلا ةحتف عيشأ نکل هلثم دواد الو ةلموم ءاح مث ءاي اهدعب ءارلا رک و
 مدقت ( سیرآ شب ) لوق ٠ ةنيدلاب فورعم عضرم مار ةفاضإلاب ( لج رب ) هلوق ۰ یررصا هبا] بهذ ام
 یه امنإو أطخأ دقف ناورذ افاق نم یمععالا لاق ةئيدملا نم ةعاس ىلع عضوم وه ( ناورذ رب ) هلوق . ةزمهلا ف
 لاقيو لاحأو لمحك ةزمه اهدعب ةدحواا نوكسب رابأ بلا عمجو « افيفخت ناورذ اولاق اء] هريغ لاو ناورأ وذ
 ريغصت ( ةريوبلاب قيرح ) هلوق ۰ ةرثك عمج وهو لبست دقو ةرمهو ركب اهراثب هلوقو « ةلق عمج وهو دملاب رابآ
 ( تضايباو ) هلو . قلؤللا سابع نبا لاق ( نونکم شب ) هلوق ٠ دوهلل ناک ةنيدملاب فورعم عضوم یهو ۳
 رسکسلاب ( ضیا ) هلوق ٠ نينوللا نيب رخآ ىلإ نول ند لوحت اذ] ضايبأو رفسأ اذإ ءىثلا ضیبا لاقي تفص ىأ
 زعلا ىلعو كلا ىلع قلطتو برا ىف سأرلا ىف سولت ىلا ىهو ةضيب عم حتفلاب و فویسلا یهو ضيبأ عمج
 دوهلل ةعيبلا لیقو ةسينكلا یهو هلوأ رسكب ( ةعيب ) هلل معا ىأ حتفلاب ( مهتضيب ) هلوق ۰ ءىثلا مظعم ىلعو
 هنمو موسلا ىلع قلطيو مدقت دقو ررکت دقو ةضواعملا یهو عييبلا ةدم- ا رف حتفلاب ةعببلا امأو یراصالل ةسنكلاو
 روبظل وأ اهروبظل ةنيبلا هنمو باقلا ءاکذلو مفالو رووظال قلطب ( نايبلا ) هلوق ٠ ضعب عمن ىلع مكضعب عبب ال
 نبأ هلوقو « هراظنأ نع دعب هنأكف ديعبلا نئابلا لصأو ؛ لوطلا ىف طرفملا ىأ نئابلا ليوطلاب سيل هلوقو ٠ اهب قلا
 قلطيو لعفب لصتم انأ ىأ انأ انیبو انأ انيب لوقت لصولا وهو نيلا نم وه ( اهيبو انب ) هلوق ٠ هدعبأ ىأ حدقلا
 . ام هيف درز لوألا وف انيب امأو دادضالا نم روف دعبلا ىلع

 قوف نم ةانلا ءاتلأ فرح

 ۱ مسالاو ةنازرلاو ىنأتلا دارملا :( اودئتا هلوقو ٠ دئتيلف ) هلوق ۰ ریحتم یا : ( أت ) هلوق : ( | ت لصف )
 رذ قالو هلوأ سکب لیصالل و لادلا حتفو ءايلا نوكسو هلوأ مفي دنت سايعو ىلع ةصق ف رګ لوقو ¢ هد
 حته نالف ,رسل هب ولس یحو ةدؤتلا نم لعف مس وه و بوصأ لوالاو لادلا نوکسو ةزمطا رسکو هلوأ حمب

 واولا نم ةلديم ىهو ةزمطا نم قسم ءابل اف اذه ىلعف 6 هلوأ

 لاقيو انارسخ ىأ كلاين هلوقو « ترسخ ىأ تبت هلوقو 7 نارسخ ىأ : ( بابت ) لوق : ( ب ت لصف )
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 ىأ ريدم هلوقو , اورمدیل لصالا ىف لاق اورتل هلوق اذکو , لصالا ىف اذك ریمدت ىأ بیت هلوق هنمو < كالبلل

 نم ارت ) هل, الم ىأ : ( ارابت ) هلق . قودنملاب هش دسجلا ىأ : ( توبانلا ىف عبس ) هلو . نارسخ

 لخدو اهافوتسا ليقو ةيناثلا ةنسلا ىف لخد ىذلا وه ( رقبلا ةاكز ىف عييت ) لوف . كوبسم ريغ ابمذ ىأ ( ةقدصلا

 عبنی هنال كلذب یمس نيلا كولم بقل وه ( عت ) هلق . همدخأ هل امبات ىأ ةحلطل امیبت تنك هلوقو « ةثلاثلا ىف

 . سانلا هعباتف كلم هنال اعبت ىمس یمص#)ا نعو « لصالا ىف اذك سمشلا عسيتب هنال اعبت ىمسي لظلاو هبحاص

ىنعبتا ىل لوقيل ىأ قعبتتسل الإ هتلأس ام ةريره ىلأ لوقو « اضعب ابضعب عبقب ةيلاوتم ىأ ( اعابت ) هلو
 لزنملا ىلإ 

غ لثم عبات هدحاو تاحتفر ( اعبت کا انك هلو ٠ ةدحوم م ةمجعع عبشلا نم ینعیشال نکسلا نال عقوو
 بي

هب انيلع هلوق هنمو « هب بلط» قح ىأ ةعبت هلوقو « بئاغو
 ارث ليقو « ًاريصن سابع نا نعو , ابلاط ىأ اعيبت 

 لوالا ف نوکسلاب ( عبتيلف مدحأ عببتأ اذإ ) لوق . هوذح اذح اددشم هعيتاو هفلخ راس هعبتأ ىنعم ليقو

 ىذللو ىوونلا هعبتو ديدشتلا فاطخلا أطخو ريثالا نبا مزج هبو امبف نوكسلاب ليقو ظعمال ةيناثلا ىف دیدشتلاو

لحأ نالف ىلع هتمبتأ خيراتلا بحاص لاقو « هجو ةياورلا ىف تيث
 ةفورعم ( كؤبت ) هلق ٠ ىلاحأ هيلع ىنعيتأو هت

 ٠ بيعشلاو حمقلا هنم جرخ ام وه ( نبتلا ) هل . ةدحوملا ىف مدقت ( لتبتلا ) هلؤق . ماشلا ضرأ ىنادأ نم یهو

نيقاسلا ةريصق ليوارس وه ديدشتلاو هلوأ مب ( نابت ىف ) ل
 نيقاس الب وأ 

ءاقلت نم هلباقم ىأ ( ههاجت ) هلق : € ج ت لصف إل
 دال ىف رك ذي نأ هقحو هبجو 

تحنو لفسأ نم ىأ ( تحت نم ) ها :6حتلصفإ
 هل نوبجوي ىأ ( هنرفحتي ) هلق . ملذارآ موقلا 

مو « اهريغو ةبك افلا فرط نم فحتلا
دقو ءاحلا نوكسب یهو مهتفحت اف هلوق هن

 جتفت 

 هبجو ىلع عقي ليتقلا نآل لتق ىأ ( هنيبج برت) هلو : 6 د ت لعف و
 كلذب هيلع ءاعدلا هرهاظو برتلل

ملا لیقو .« ابارت تالاتماف ترقتفا ىأ كادي تبرت هلوق اذکو « كلذ دص الو
 ليقو « اذهب كامجب كلقع فعض دار

 هب معدي ءیث هنأ حجارلاو « دعبتساو برعلا ابلمعتسا طبقلا ةغل یه لاقي ؛ تيتفتسا هانعم ليقو معلا نم ترقتفا

 ليوك وهو باجيإلا وأ ليوهلا وأ رجزلل ةراتو بجمتلا ةرات مالک لا
 ىدوادلا لاقو « قلح ىرقعو كلابأ الو همأ

 برت عمج وهو لاثمأ ىأ ( بارتآ ) هلق ٠ بارتلا ىف طقاسلا ىأ ( ةب رشم اذ ) هلو . طاغو ةثلثملاب تبر وه اإ

م وه مجلا ضو ىليصألا هضو هلوأ حتفب ( نامجرتلا ) هلم . هلوأ رسكب
 نم هل مجرتي هلوقو « ةغلب ةغل رسفي ن

م سرتلاو ةريدتسم ىأ ( سرتلا لثم ةر اعم ) هلو . كلذ
 ملل ف قاب (سرتم) هلو . سرو سراتب هئمو فورع

 ىأ ( اوفرتآ ز هلق ٠ ةجردلا ليقو ةضورلا ليقو بابلا ليق ةلمبم نيع اهدعب نو س مك مطب ( ةدرت )ەلۋ

 . كاللا هل لصح نم نأش وهو ايندلا ذالم ىف عسوتملا فرتملاو مزاللاب ريسفت رهو لصالا ىن اذك اوك_اهأ

رغث نيب ىذلا مظعلا وهو فاقلا مضب ةوقرت عج ( قارتلا )هلق
 هدلو ىأ ( هتکرت علاطي ) هلو ٠ قئاعلاو رحنلا ة

 . هنضحت ال اهنآل ةماعنلا ضب لصالا ىف یهو نوكسل اب لیقو كورلا ءىثلا ءارلا رسکب وهو كانه كر ىذلا

فورملا ليجلا مو كرتاا ىلإ ةبوسنم : ( ةيكرت ةبق ) هلق
 : ( تاهرتاا ) هلو ٠ دوبل نم ةريفص تناك یوونلا لاق 

 یطاسالا ىف ىنأت



 هطرض و ةانثملا حتفو هيناث نوکسو هلرآ مطب وه و سراف دالب نم ةليدم : ( راست ) هلوق : ( س ت لصف )

 قوف نوکی جازلا نأ ديري ةنجلا لهأ بارش واعي سابع نبا لاق ( مذست ) هلو ٠ هثلاث مضو هلوأ حتفب ىركبلا
 نيملا لهأ بارش ام جزو نيو رقملاب ص ا ريسفتلا له ركذ ردقلا ةعفر نيع مذسنلا بغارلا لاقو جورمملا

 هعفر اذإ نونلا دیدشتب همنس نم هلصأ ليقو برعلا نم وه ليق مث

 كله لقو کود هانعم ليقو هبجو ىلع طقسش رد ىأ اتش و نيعلا رسک ) سەت ( هلوق :٠ 14 ۳ تت لصف 0

 حتفی دقو هلرآ رسکب ( نمعت ) هلوق . سعتلاب مهلع ءاعد هللا مهسعتأ لرقي هناک ( اسعت ) هلوق . رشلا همزا وأ
 دب دشا و 3 هلوأ مب موضعي هطيضو ةكم قی رطب اقسلا نه لامأ هل الو ىلع عض وم( ءاحلا رسکو 1 نوكسو

 الوأ هترك ذاك هيناث نوکس عم ثيدحلا ق ىذلا وهو هلوأ شرکت نم مو ليذلا ف ىموه وبا هاکح ءاحلا

 مبتلا ف هلوق هيمو قاصب ريغ وأ لسلق قاصمب عفنلا ره ءاغلا نوكسإ ) لفتلا J هلوق : 1 ف لصف م

 نأ دارملاو ة رکسلا ةحعارلا ءافلا حت للا ( تالفت نجرخبل و ۱ هلوق ۰ اهرسکب و ءاغلا مضي لس و امهف لفت و

 ىأ : ( هفاتلا ءىثلا ) هلوق ۰ ثعشلا باهذإ تفتل : ( مفت ) هلوق . بيطتم ريغ ىأ لفت وه لاقي نییطتب ال
 ريقملا ريسيلا

 عوذج قتی هلوقو « قتلا عمجاو رذحلا لجال رتسنلا ىأ ( ةمايقلا موي ىلإ ةيفتلا ) هلوق : ( ق ت لصف )

 هنم فوخلا هللا ىوقتو اهم رثتسي ىأ لخنلا

 * كتم وف هنم نكمتم ءیث ىلع دمتعم لك ىناطخلا لاق ( *ىكتي ناكو « اكتم ناکو ) هلوق : ( ك ت لصف إل
 أاكرش هل وق هنم و

 لیسلا امف ددرّتي ةعفترم ضرآ هلوآ حتفب ( ةملت ) هلوق ٠ مالا ىف ىفأت ( ةنيباتلا ) هلوق : ( ل ت لصف )
 هلت ) هلوق . هديدج هفراطو هع دق لاملا دالتو هتأرق ام ميدق نم ىأ هلوأ رسكب ( ىدالت نم ) هلوق . عالت عمجاو

 عضوم ا وهو لت عمج ( لولتلا ىف ) هلوق ۰ ضرالاب هجو عضو ىأ نيبجلل هلتف هلوقو 3 هيل همفد ىأ ( هدي ىف

 هانعم لیقو 2 عابتالاو ةاخاؤملل ءايلاب اما امنو تولت الو هانعم ليق ) تيلت الو تيردال ( هلوق 5 عفت رطا

 اذمو هنم تلعتفا یهو تعطتسا ام ىأ تولآ ام لاقي  تعطتسا ال ىأ تياتئا الو ريثآلا نبا لاقو قلا تعبت الو
 ازب وجت یرابن الا نبا هركذ هب مزج ىذلا

 ماتمت لجرلا مساو ءاتلا هنأك ظفل ىلإ ناسللا ددرت وه ( ةمتمت ) هلوق : ( م ت لصف إل

 رخآو معن هل لاقي لبج هنیع نع هنال كلذب یم ةكم جراخ فورعم ناكم ( معنتلا ) هلوق : ( ن ت لصف )ل

 سابع نبا لاقو < ةفوكلاب ناکم سا ليقو 2 هيف زا ىذلا ره ) روم / هلوق ۰ ناعت همس ىداولاو معان هل لاقي

 نم درلا وه ( شرانتلا ) هلو . برعلا نم ليقو « ضرالا هجو ةمركع لاقو « ءاملا عبن ىأ رونتلا رافو هلوق ىف

 ايندلا ىلإ ةرخالا

 سراف نبا لاق عفترا ام لك دحنو زاجحلا دالب نم ضفخن | ام لك هلوأ ركب ( ةماهت ) هلوق : ( هت لصف ١



 رخالا ابفرطو قرع تمت جرادم نم اشوآ ىركبلا لاق « يرلا دوكرو رجلا ةدش وهو نیتحتفب ملا نم ذوخأم

 جرعلا جرادم

هدصق ىأ هاخوت هلوقو « جاتلا هوسبلاب ىأ : ( هنوج وتب ) هلق : ( و ت لصف إل
 . دصقلا وه ىخوتلاو 

 هيلع ىوت ال هنمو كله ىأ ( اهدحال ىوت ) هل . ردقلا لثم اهريغ وأ ةراجح نم ءان] وه ( روتب اعدف ) هلق

 عوجرلا ةبوتلاو هتب ر7 تلبق یآ ( هيلع بيت ) هل. ةثلثملب لاق نم موو

 هعمج (قرات ) هلق 1 بارضلا دح غلبي ل ىذلا زءملا نم ین رک ذلا وه : ( سيت ) هلق : 6 ی ت لصف إل

ك ) هل . هسيناث حتفو هلوأ رسكي ريت هباوصو تاراتو ةريت
 . ثنؤملل ةراشالا ءامسأ نم ىه : ( مكيت في

 نيدماع نيمآ دصقلا هلصأو ةربخالا ءايلا ىف تأ : ( اومميتو مميتلا ) هلق
 : (ءاعن ) هلق دحاو تممو تعأو

 . ءاقلبلا ىلع ماشلا ىلإ ابنم جرخي ءىطاش ةرضاح ىهو زاجحلا ةيداب بيرق عضوم

 ها ءاثلا فرح

 لاق واولاب بواثت لاقي الو ةزمهلا ديدشتب باوصلا ليقو ءابوثلا ممالاو ( بءاثت ) هلوق : € | ث لصف )

 لسكو ىخرتسا اذإ لجرلا بل هلصأ ديرد نبا
» 

 تيثتلا نم وه ءاطع تبتلساف هلوقو « لصالا ىف اذك كوسبحیل لاق ( كوتبثيل ) هلق : € ب ث لصف
١ ) 

 تابث ) هلق . هيلع ماد ىأ هتبثأ المع لع اذإ هلوقو , هلتقم تبصأف هيف ةنعطلا تبثأ ىأ هتبثأف هتنمظ هلوقو

 ٠ هرهظ ليقو هطسو ىأ ( رحبلا جبث ) هلق
 نيةرفتم ايارس ىأ سابع نبا لاق فيفختلاو مضا اب ةبث اهدحاو لاقي

٠ 
 ةفرع نم ىنم ىلإ بهاذلا راسي ىلع ةكم فورم» لبج وه : ( ديبث ) هلو ۰ ربظلا ىلإ لهاكلا نيب ام هلصأو

 قيوعتلا هلصأو ةليقث ىأ ( ةطبث ) هل ۰ انوعلم ىأ اروبثم هلوقو ء اليو ىأ سابع نبا لاق ( اروبث) هلوق

 بصلا حشلاو ابصنم ىأ ( اجاجن ) هلق : ( جش لصف إل

 حارجلاب هتاقثأ ىأ ( هتخنآ) هلق : ( خ ث لصف ١

 لادلا رسکو مضلابو دحاولل ءايلا فيفختو لادلا نوكسو هلوأ حتفب : ( ىدشلا ) هل : € د ث لصف ١

 هجو هلو كلذك ةريخأ ءاي هلوأ ليقو « ارفصم ةثلثلاب روبشملا ةيدثلا وذ هلوقو ‹ عمجلل ديدشتلاو

عم : ( دی رلا ) هلق ۰ خيوي الو ىأ : ( برپ الو ) هلق : € د ث لمف )
 محملا قرب عنصب ام وهو فور

 یرفف هلوقو « یدنلا بارتلا وه ( ىرثلا ) هلؤف ۰ فورعملا مجنلا وه : ( ايلا ) هلو ٠ ابلاغ محللا همم نوکی دقو

 مها ومآ ترک اذإ اورثأ لاقي ةريثك ىأ : ( ايرث امن ) هلق ۰ نايرث ناكم هنمو ىرثلاك راص ىتح ءاملاب لب ىأ

 ىنغلاو لاملا دملاب ءآرثلاو ةورثلاو ىرثلا مسالاو

 . رک هلا با سابع نبا لاق ( ابا هلو . امد بعشر هنمو ليسم ىأ ( بشم ) هلق : ع ت لصف و

 رافص ةديبع وبأ لاقو نویلفا هش ماملا لوصأ ىف تيفي تابن وه یمصاا لاق : ( سيياغضلا ىه ريراعثلا ) هلق
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 لاقو ةطوم هيف ريش ردق هريغو رخذإلا نم جرخ تبن وه ليقو ايطر ناك اذإ طقالل لاق و امشي ليقو ءاثقلا

 ناپبشت امبن# امهيب مزالت الو ؤاؤالا مهناک لاق ثيح ىرخالا قيرطلا نم هذخأ هنأكو رهوجلا فدص ىسباقلا

 لوألا لدب نوتشف تب دا ف هلوقو « نافاتع

 : ( هوفص برش بغثلاك) هلق . منغ ىأ ةيغاث هل ام لاقي ملا توص وه : ( ءاغث ) هلق : < غ ث لصف إل

 وه امو فيحصت وهو مرعب هاور اذگ ةر امم ناکو هل ,ة و 3 رطملا نم عقتتسم ا ءالا هحتفو هيناث نوكسب وه

 ودعلا راد 0 م رغملاو نیت وق تا نيف ىلا ةرمذلا ىه هلوأ مضي هر ةرغأ هل وق و 3 ديدشتلاو فاقلاو نوئلاب ةيقأ

 تاق اذإو هنس تتبن اذإ ىصلا رغثأو

 ىذلا وهو ةبادلا رفث نم ذوخأم وهو كج رف ىلع ىدش ىأ : ( بوثب ىرفثتسا ) هلق : ( ف ث لصف و

 هلوأ رسک نم اۇطخو ریساا ءىطيلا وه هلوأ حتفب ) لاف لج ( هل اهنذ تحت دشإ

 ىنيمشكللو ( رونت ىف بقث ) لق . دقوملل كران بقثا لاقي ( ءىضملا بقاثلا ) هل : 6 ق ث لصف )

 نيتحتفب ( عح نم لا ) هل ق . ةهضرم دشا ىأ ) لق ام ( هلو ۰ ىنعمو انزو نطف ىأ ( فقث ( هلق ۰ نولاب

 ةرذ لاقثم هلوقو « ابنذ ةلقثم ىأ ابلح ىلإ ةلقثم هلوقو « ارازرآ ىأ ( الاقثا ) هلق . هعابتأو رفاسلا عاتم وه

 سژرلا لقث نم مايقلا اوقیطب ام ىتح مونلا مهلع بلغ ىأ . عجاضملا نیک رشلاب تلقثتسا اذإ : هنمو ةرذ ةنز ىأ

 هبحاص لقش ىذلا ىأ لقثملا ىثغلاو

 داري الو لمعتست ةبلك یهو دقفلا نوکس مث مضب و نيتحتفب لكدألا ( كمأ كتاك# ) هلق : ( ك ث لصف إل

 ۱ اتقیقح ام
 ماللا نوکسب طاثلاو تحاس ىأ ( تطاث ) هلق . لصالا ىف نيب ( عابرو ثالث ) هلِوق : ( ل ث لصف إل

 سانلا نم ةعطقلا ةلثلاو لصالا ىف اذك ةمأ ىأ مضااب ( ةلث) هلق . خدشب ىأ ( هسأر غلث ) هل ٠ لبساا عيجرلا

 ةنم مدل عضوملا ىأ ( رادجلا ةملث ) هلق ٠ منغلا نم ةعطقلا هل وأ حتفبو

 , ىأ : ( ىاتيلا لامن ) هلق . ءاتشلا ىف ءاملا ند ربظ ام وه ليق : ( ءاملا لیلق دم ) هل : € م ث لصف إل

 ( هرجأ ترم ) هلو ٠ ناركس ىأ ملا رسكب ( لمث ) هلق . ةدشلا ىف مهمعطم ليقو « میلظ وأ مدامعو مهمعطم

 ةضفو بهذ دهاجب لاق : ( رم هل ناکو ) هلو ۰ هنم لک وب ام ىأ نیتحتفب ( كارالا رم ) هلت ۰ هتربک و هتيم ىأ

 فرظ حتفلاب ( مث ) لوف ۰ هلق ام ىلع هدعب ام بتري فطع فرح مضلاب ( مث ) ےل . رألا ةعامج هريغ لاقو

 . هنمث ىل اوركذاو هيف ىنوعياب ىأ ( ینونماث ) هلق . وه انبهأ ىأ مايفتسالل ةزدهلا وه أ هلوقو « ناكم

 نا وهو نهثاريم ىأ هلوأ مضب ( نبت ) هلو

 ةينث ) هلق . ةناعلاو ةرسلا نيب ام وه ةانثم اهدعب نوللا ديدشتو مضلاب ( هتنث ىف ) هلو : < ن ث لصف إل

 ىأ هیناث نوکسو هلوأ مضب ( ايذثلا عب ) هل . ةنيدلا قيرط ىلع عضوم عادولا ةينثو مدقملا اس ىأ ( ةيراج

 ةثلثم مث ةيناتحت هریخا و هلوأ ةانشمب مثيلا فال قوت سابع نبأ أرق ( ممرودص نون ) هلو 1 عسيبلا ىف ید ام



 ىف لاق فطعنا ءىثلا شنا نم تلعرمفأ وهو مضلاب مرودصو « ةروسكم نون واولا دم و ةحوتفم نون م ةنكاس

 | ءامسلا ىلإ میجورفب اوضفيف اولختي نأ نويحتسي اوناك لصالا

 ةباثم هلوقو « تهجر ىأ انباسحأ انيلإ تباث هلوقو « اوعجر ىأ ( لاجر باث ) هلوق : € و ث لف )

 ۰ ىزوج ىأ ( رانكلا بوث له) هلق ٠ ابا] ىعد ىأ ( ةالصلاب بو ) هلوق ٠ اذادم ليقو اعمتجم ىأ

 هبشآ ىناثلا ضايع لاق ءارلاب نسنلاو نكسلا نالو ةدحولاب شک ال اذك ( ثاثلاب بوثلا یطعب نأ ساب ال ) هلوق

 رشتنم ىأ ( سأرلا را" ) هلوق ٠ ةعارزلا ىف كاذو ةجاسالا ىف هال ًاضيأ هجوم لوالاو : تلق . بابلا قايسب

 ريغص رخآ ليج روتو ةكمي فورعم وه ( روث لبج ) هلوق : فن ىأ ( هعباصأ نيب نم دوی ) هلوق . رعشلا

 هماقم ىأ هاوثمو ماقآ یا ( یو ) هلوق ۰ ةعامج هتبثأو یریبزلا بمصم هركنأو دحآ فلخ ةئيدملاب

 هنأك بوث, باث نم وهو « رک ذللو شنألا لاقي ءطولا هل لصحو جوزت نم ( بيثلا ) هلوق : < ی ث لصف )

 ءايحلا نم هيلع تناك یذلا هجولا يغب عجرت اهنال ليقو « ءطولا دوعل حلص نم

 ١ هبلق ىأ ةزمحلا نوكسب (هشأج) هلو. «ث ج »ف فأي (تخ) هلوق : ( | ج لصف ٠ داؤج اهل ) هلوق (

 نوةيغتستو نوجضت ىأ نورا هيلإ 2 هل وقو . یدالا لمعتسب و ةرقبلا توص وه

 . وطت مل ىتلا ةبكرلا ىأ مضلاب : ( بلا ) هلوق ٠ امعطق ىأ : ( اتمنسآ بج ) هلوق : ( ب ج لصف إل

 بایثلا نم عطف ام یهو ةبج ةينثت ( ناتبج ) هلوق ۰ ناطیشلا ةمركع لاقو رحسلا رمع لاق رسکسلاب ( تبجلا ) هلوق

 . امتذيتجاو اتذتجاف هنمو بذجلا هيف لاقيو فورعم ذبجلا ( هوش تذبج ) هلوق . نونلاب لاقيو ارمشم

 ( نیل والا ةلبجلاو ) هلق . یملسو بهذ نزوب أجأ امه ( *یط لبجم ) هلوق . بلطي ال رده ىأ ( رابج ) هلوق

 ىأ ( ىج ) هلوق ٠ ةعاجشلا دض وه ( نجلا ) هلوق . لقثمو فن البجو البج هنمو قاخ ليج « قاخلا مه لاق

 ىف سف « ماه مث ةنكاس ةيناتحت اهدعب ةدحوملا رسكو ميا نوكسو هانثملا حتفب ( هيبجتلا انثدحأو ) ل . بلجت

 ىأ لجرلا توج نم ظالخالاو رييعتلا هانعم نوكي دقو تب لاق «بوكرلا ىف ةفلاخلاو ممحتلاو دلجلاب ثيدحلا

 انه دعب وهو كوربلا هلصأو ةكرح اپابقو هرخآ ةانثم میضعب ابطبضو « هرکی ام هتلباق

 رثك لاو بطاخما ءان مث ءاي لبست دقو ةنك اس ةزمه اهدعب ةثلثاا رسكب ( هنم تدثج ) ه]وق : 6 ث ج لصف 2

 ( انج ) هلوق . ىرتل ةسوبحنا ىه ( ةمثجلا ) هلوق . تعطق ىأ ( تثتجا ) هلق . تفخ و تبعر ىأ ةزمهلا ميدقتب

 هنم ضام لمف انج هلوقو « بكرلا ىلع ةزفوتسم ىأ ( ةيئاج ) هژوق ٠ هبتبکر ىلع كراب ىأ ثاج عج ارع نزوب

 ربك أ وه مضلاب ( شحج ) هلوق ۰ قيضلا ناکلا رحجلاو اناکم ىأ ( اهرحج نم ) هلوق : ( حج لصف إل

 هلصأو رانلا ءامسأ نم وه ( محجلا) هلوق ۰ تیقارلا نم ةروهشم نوکسلا مث مضلاب ( ةفحجلا ) هلوق . شدخلا نم

 هض "دتشا ام



 مم قال ءس

 ىعمحألا لاق ةيصخلا دض نكسي دقو هيناث رسكو هلوأ حتفب ةبدج اهادح) ( بداجآ ) هلو : ( د ج لصف )
 (  حدجاف ( هلو . رقلا وه ةئلثم هرخآ نيدحتفب ثدج عمج ( ثادج الا ( هلق , لكلا تبني ال ام بداجالا
 عفنیالو) هلق . كظح ىأ حتفلاب (ع"دج اذه ) هو ."یطخو بلحا ىأ یدوادلا لاقو ءالا قیوسلا ك"رح ىأ
 ةعرسلا ىأ رسکسلاب دجلا ىب ىدامت هلوقو « ةمظعلا ليقو ظحا ليقو ینلا دجلا نسحلا لاق ( دجلا كنم دجلا اذ
 حضاولا یهو فخ دقو دیددتلاب ةداج عمج ( قيرطلا داوج ) هل ٠ غلاب ىأ ( ادج لاطأف ) هل . بيسلا ىف
 رجحلا ى ىذلا رادجلا ىأ تريلا نم ره ) ردجلا نع ( هلو 5 اهرم عطقو اهمارص ىأ ) لخنلا دادج ( هل اهم:

 . ةعفادمو ةجح ىأ ( الدج تيطعأ ) هل . ردجلا غابب ىتح هنمر هلك رجحلا دارملا سيلو ميدقلا ساسالا وهو
 نذالا ةع وطقم ىأ « ءاعدج نم ابف ست له هلوقو « عطقلاب هيلع اعد ىأ ( بسو عاش ) هل

 . نیعطق ةداتق لاق ( اذاذج ) هلق ٠ ةلمبلا لادلاب روهشلاو رذجلا ىلإ ءاملا غلبي یتح هنمو ليق ءیش لك نم لصالا
 هنمو «نأضلا نم عذجلا هنمو « ني ملام ناويحلا نم عذجلاو نانسالا لوأ وه نيتحتفب ( عذج ابف یتیلاب ) هلو
 . فورعم لاذلا نوكسو مجلا سکب ( عذجلا نيتح هلوقو ۰ لخنلا عوذج ) هلو ۰ ةعذج هدنع تسدل و هلوق
 . هب كتل ليإلا نم ءاب رجلل بصب درع وه ريغصتلاب بنج هلوقو 3 اباصأ یآ هلوأ رکی ) ةرج لزج ( هلو

 ۰ ةفورعم ةليبق ىه ةميظع نزر حعفلاب ) هم لج 2 ) هلوق . هئم هللا انذاعأ ماذجلا هباصأ نم ره ) موذجا ( هلو

 لاذلا ردكو نوكسلا مث مضلاب ( ةيذجما ) لوت . بهل اوف سيل بلا نم ةظيلغ ةمطق ىأ ( ةوذج ) هلو
 ةيصتنملا ىأ ةمجءملا

 امادف) شك أ ىأ أرجأ ال هلوقو « مادقالا یهو ةأرجلا نم ءالعف نزوب ( ءآرج )هو : ( د ج لصف ١)
 ( بارج ) هلق . هنم هللا انذاعأ فورعم ءاد برجلا ( برجأ هلرقو « ءابرج ) هلو . كبحاص أرج ام هنمو
 ريعبلا توص یهو ةرجرجلاب هددرب ىأ ( رج رجب ) هلو ۰ حتفل زازقلا زوجو دلج نم ءاعو ر وپمجلل رسکلاب

 ةفعس یه (ةدیرج ) هلو ۰ ةداتف ىلأ سرف ارم تسسو فورعم دارا ةدحاو ( ةدارجلا) هل . رجضلا دنع

 سيل ىأ ( نيرادرج ) هلوق . ةمجعملا ءاخلا ىف ىتأيو ىليصاأللل اذك ( لدرجما ) هلق . هريغ ىلع قلطت دقو لخنلا
 تاك ام یهو ةرجلا تجرخأ ىأ ( تكرتجا ) هلق . ناكم ىلإ ناكم نم امنورحي ىأ ( ررجت ) هلوق رەش امهلع

 ۰ هرخآ نم هاننلا فذح هيف لاقيو تارملا هءشل ترح ره ) دوولا هلك أت ال تب” رجلا )ەل . هغضغل هتعلتب أ

 ىلع بصتنا رارمةسالاب سآ (ارج مه ) هلو . مهانحي ىأ كموق ةرب رج هنمو ةي انج لا ىأ ( ةريرجلا ) هل
 . اهنع ىنغي ال ءام الإ رطمت ال ىلا ضرالا سابع نبا لاق نيتمضب : ( زرجلا) هلق . ارج "رجب ىأ ردصملا
 . هلوأ رسكب لاقيو قخلا توصلا وهو نوکس مث حتفب سرجلا نم هلصأو لجاجلا وه : ( سرجلا) هلو
 افش ىلع هلوقو <« لايمأ ةثالث ىلع ةنيدملاب فورعم عضوم نيتمضب ( فرجلا ) هل . تعر ىأ ( تسرج ) هلو

 نيفامت و عبس ةنس مث نيتسو عبس ةنس امل وأ ارارم قارعلاب عقو فراجلا نوعاطو « لويسلا هفرجت ام هلصأ فرج

 یعم لبقو سابع نبا هلاق نلمح ىأ ( مدمرحي) هلو ۱ لرسلاک سائلا فرج هنأك هترکل كلذب یو



 ىأ ( ةيرجلا) هلوق . بسك | ىأ مرتجا هنمو بسك مرج لصأ لیقو « ىنمم مرجو مرجأ لاقيو ةلاحم ال مرج ال

 . تيرجأ ردصم وهو امفدم ىأ : ( اهارجب ) هلوق ۰ قزرلا ىأ : ( هيلع یری ) لوق ۰ لفسآ ىلإ ءالا یرج

 هنمو جاوا ىف ىرحي هنال لوسرلا ءانلا دیدشت و ءارلا رسكو هلو حتفي ىرجلا ( نييرج وأ ایرج اولسراف ) هلوق

 ناطيشلا ؟نیرجتسی ال هلوق
. 

 كلام نع هلثم یورو نیلاو ةماعلاو ةئيدملاو كم ةريغملا لاق ( برعلا ةريزج ) هلوق : ( ز ج لصف
١ 

 . رازجلا لمع ىلع ی مجلا سكب ( امترازج ىف ) هلوق ٠ حيذي ىأ لبإلا نم رزحي ام وه هلوأ حتفب ( دوزجبا ) ِهْلوق
 دزجو رئازج عمجلاو ٠ عرجلا هنع حرطي ىأ ( هحزج) ) هلوق . عزفلا ليقو "یسلا لوقلا كيررحتلاب ( عرجلا) هلوق

 اهو ىأ ( اهوعزجتف ) هلوق ۰ فورعم زرخ ىازلا ناكسإب ( رافظآ عزج نم ) هلوق ٠ كلثم ( افازج ) هلوق

 نزد الو ليك يغب ىأ مجلا ٠ ىوقلا ىأ (لزجلا ) هلوق ٠ ًأرجأ ام هلوقو « ینکیآ ىأ ( انادحإ ىز<أ ) هلوق

 هب ىزجأ هلوقو « ىضقيو بوني ىأ ناتمکر كلذ نم ىزجيو هلرقو « ىنافك زمماب ىنأزجأو ىنغأ ام ىأ نالف

 بيثأ ىأ

ًادلو هريغ لاقو )2 اناطيش دهاج لاق ( ادسج ) هلوق : € س ج لصف إل
 هتدل و ىذلا وه ليق ناسنإ قش اریفص 

لقب لو ندليف نامحف نهأطب نآ منقأ كثريح هيراوج ىدحإ
 طارصلا ىأ ( رسجلاب قوي م هلوق ۰ هللا ءاش نإ 

 ليقو « رسلا نع اولأست ال ىأ : ( اوسسمت الو ) هلوق ۰ نونماا اءاع رع رانلاو ةاجلا نيب ةرطنقلاك وهو

 ثحبتلا سسجتلا

) هلوق 1 هتنحط ىأ ( هتشج ) هلوق : ( ش ج لصف إل
 جرخ مپماعط لضف نأ ىنعي دلاو هلوأ م! ( ءاشج 

 تفلكت ىأ ( هءاقل تمشجتل ) هلوق . هيف

 ١ ادعج ) هلو ۰ مايسلا ابف عضوي قلا ةنانكسلا ىه ( لبن نم ) هلوأ حتفب ( ةبعج ) هلوق : ( ع ج لمف (

 ةكم نیا فورعم عض وهم وه ( ةنارعجلا ( هلوق ۰ قلا دیدشلا ناويحلاو لاجرلا قو 3 دعجتملا رعشلا ف دوجلا

 ةنيدملا لهآ "ینیدلا نب ىلع لاق ءارلا فيفختو اهناکساب لاقيو ءارلا ديدشتو نيدعلا رسكيو هلوأ رسکب فئاطلاو

 ابعالقنا ىأ ( اهفامجنا نوكي ) هلوق ۰ ديدشتلا یاطخا أطخو ابنوددشب قارعلا لهأو اهتوففخ ٠ لئاعجلا ) هلوق (

 نيعم لبع ىلع لمج ام لعجلاو « ادهاجي هدع جرخي نمل دعاقلا هلعجي ام وهو ةليعج عمج

 حتفب ( ءافجلا ) هلوق . دبزلا اهالمف تلغ اذإ ردقلا تأنجأ لاقي ( ءافج بهذيف ) هلوق : € ف ج لصف إل

 ( ةرفجلا ) هلوق . دعبلا وهو ءافجلا نم هشارف وجي ىأ ( هبنج ىفاحي ) هلوق . ةمحرلاو ةقرلا مدعو دعابتلا ىأ هلوأ

 ىأ ( فيسلا نفج ) ِهِلوَق ٠ اهؤاشغ ىأ( ةعاط فج ) هلوق . ربشأ ةعبرأ هل ىضم ام نأضلا دلو نم ىه حتفلاب

 مم ةحصق مظعأ ىأ بكرلا ةننجك هلوقو « هدمغ

باع و ىأ ) باجلا قلت ( هلوق : 4 ل a لصف 0
 ماللا مد ( حالسلا نابلج ) هلوق ۰ یرّلا لإ یداوبلا نم 

 ۰ فالئلاو دمعلا یهو ةيلج مج وه نیت ضر هیلج حاصلا ف ركذو فيفختلاو ماللا نيكستب و ةدح واا د دشل و
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 ىأ ) لجلجمس و ) هلو . ةعئقملا رهو هتم ضرعأو راجا نم رمقأ بوت باناجلا رضذلا لاق ) ا ایلج ( هلو ۱

 علاطلاو قراشلا بحاص هرسفي مل ( لجاجلا ىف تعلطاف ) هلق ٠ ربشآ لوالاو نيتمجعم نب ءاخم یورو صوفی
 نزو ( حيلجاب ) هلو ٠ ةبادلا قنع ىف قلعي یذلا ریفص) سرجلا وهو یورعلا لجاجلا هنظأو ةياپا بحاص الو
 ممصتلا وهو حیلجتلا نم وأ كلذب بطاخلا ىلع لع وه وأ حلجلا نم اليمف نوكي نأ لمتحيو ًاضبآ هورك ذب م مظع
 « انسنج نم ی ( انتدلج نم ) هلق ۰ ةوقلا ىهو ةدالجلا نم وه ( ادلج هلوقو « اديلج ) هلو . مالا ىلع
 ماقلا مجلاب ليلجلا ( ليلجو رخذا ) EE قمحأ ظيلغ ىأ ( فلج كن] ) هلق . ةدلجلاب هبرض ىأ ءدلج هلوقو
 ءالجلا / نم ميلجأ ( هلو ۰ ندرلا اهسيلت ىلا بابا یه رسک ل ا ) الج ( هلو ۰ فز رعم تان ةا ما

 ( نولجیف ضرر ا رکذ ف) هلو ۰ ةمظملا ىأ لالجلا وذ قولا توعللا قو ضرآ شرآ نم جارخالا حتفلاب

 ءالا نع نود رطب ىأ ةزض أهدعب ماللا د دشا و ةلمبملا ءاملا حتفي یورو« نودعس ىأ

 حتفب ( دمجا ) هل . عرسأ ىأ هرثأ ىف ىموم حمل هنمو نوعرسي ىأ ( نرحمجي ) هل : ( مج لصف )ل
 هعوقو قفا هنال كلذب ىمس نيربشلا دحأ ىأ ىدامج هلوقو « ةمئاق ىأ ةدماج هلوقو « دماجلا ءاملا اهنوكسو مملا
 یه ةرمجا یر هلوقو « رافصلا ةراجحلا رسكلاب رامجاو راجحالاب حسمت ىأ ( رمجتسا ) لوق . ءاتشلا ةوق ىف
 . عرسأو اددو بثو ىأ ىازلاب ( زج ) هلق . ةبقعلا ةرج اه ربك أو ین ىف راجا تايصح اف ىري قلا عضاوملا
 « اپسفن ةفلدزملا وه ليقو < مارا رعشملا مسا وهو ةفادزلاب فورعم ناكم وه ملا ناکساب ( عمج نم ) هلق
 لك وه ( عملا رمت نم ) هلو 3 ابسافن ىف تومت ىأ ًاضرأ ةنك اس ماو ًاضيأ همض و هلوأ حف عمج تو هلوقو
 . ةعامج تاذ وأ ةعامج ىف ىأ ( ةعماج ةالصلا ) هل . هيلع تمزع ىأ ( هقدص تعمجأف) هلق . مءا هل فرعي ال ام
 رومالا هل عمجب هللا نأ ىنناب ىراخبلا لاق ( ماكدلا عماوج ) هلق . كلذ ىلع البةم ىأ ( اكحاض اعمجتسم ) هو
 مزجو ىناءملا ةرثك عم لوقلا نم زجوملا دارالا هريغ لاقو « نيرهأ وأ دحاو سم ىف هلبق نمل تناك ىلا ة ریتکساا
 . هوباذآ ىأ ( هوعابف هولج ) هلو . نفسلا لابح یه لاق ( رفص تالاج) هلق ٠ نآرقلا دارملا نأب ةيابنلا ىف
 رسكب ضيرملل ةمب هلوق هنمو ؛ اوحارتسا ىأ ملا ديدشتو حتفلاب ( اوج دقف ) هلو ٠ ًاريثك ىأ ( اج ابح) هلو
 رک أ وهو ريثكلا هرمش ىأ مضلاب ( هتمج ) هلق . ةحرم ىأ مجلا ترک اتمت ناف ملا تحتف نإ ابحتفو ما
 روذش وهو فینختلاو مضل اب ( نا لثم) هلق . اريسي قب ىأ ريغصتلاب ( ةميمج یرعش ىفوف ) هلق . ةرفولا نم
 ول لا لاثمآ ةضفلا نم عنصت

 حتف أنمي دیبع وبأ ححصو ةلمبلا ءاحلاب هريغلو « ليصآلا هديق ةزمهاب ( اهلع أنحي ) هلو : ( ن ج لصف و
 هبحاص نال هوحو ىنملا لازنإ ىف لمعتساو دعبلا اباصأو ةبانجلا نم ( تبنجأ هلوقو « بنج ) هلق ٠ مجلاب هلوأ
 . بيرغلا وه بذجلا راجلا هلوقو « دعب نع ىأ ( بنج نع هب ترصيف ) لق . ةالصلا نعو دجسملا نع دعمي
 تابنج ) هلو ۰ ىوقلا ليقو « بيطلا ليقو « سيبكلا وه كلام لاقو « طلتخم سيل ىأ ( بينج رم ) هل
 ةذبنج اهدحاو ( والا ذبانج ) هلوق ۰ هيقيحان ىأ كي رحتلاب طارصلا یتبنج ىلع هنمو « ابحاون ىأ ( ماس مأ
 هفصن نم ةعطق ليقو لیلا لوأ وه هرسكبو هلوأ مضب ( لبللا حنج ) هلوق ٠ لئابح ىف قأيسو بابقلاب رسفو



 — ل ماه تص

 دنج عمج (دانجألا ءارمأ ) هلوق . اوباط ىأ لس اوحنج ناو هلوقو « لبقأ ىأ ليللا حنجتسا هلوقو « لوألا

 . ةدنمب دونج حاورالا هنمو ریمآ اهنم دنج لك ىلع لوف ةسمخ ليقو « ةعبرأ ادانخأ ماشلا مسق رمع ناك

 ( افنج ) هلوق ٠ ریرسل سكلابو تيملل حتفلاب ليقو « هربرسلو تيمال لاقي ابحتفو مجلا ركب ( ةزانج ) هلوق

 ناجم عمجاو سرتلا وهو نجلا هنمو « ديدح نم نادنج هئمو شم ىأ هلو مضي ( رانلا نم ةنج ) هلوق ۰ اليم ىأ

 انج نجلا یو لظأ ىأ حتفلاب ( نج ) هلوق . اهرتي ىأ ( هنانب نمي ) هلوق ۰ ةقرطملا ناجلاك هنمو ملا حتفب

 كلذ هل ليق « همأ نطب ىف ماد ام دلولا وه ( نینجا ر هلوق ۰ رسكلاب ةنج رثتسا ام لكل ليقو « مرانتسال

 ( تويبلا نانج ) هلوق . ازاجب نينج هيلع قاطی دقو طقس وف ًاتیم وأ دلو رهف ًايح ناك ناف هتعضو اذاف هراتتسال

 ناجلا سانجأ تايحلا لصالا فو « سانلل ضرعتي الام لبقو « قاقدلا ضيبلا ليقو « تايحلا ىه هلوأ رسكي

 دواسالاو ىعافالاو

 نيذلاو : "یرقو ةقشلا وهو مضلاب ممضعبلو حتفلاب رنک الا : ( درجلا ىنم غلب ) هلوق : ( هج لصف ١

 انلابم ىأ هيلع ادهاج هلوقو « هيلع ردقت ام ىمقأ غلبا ىأ ( كدبج د,جا) هلوق . نیبجولاب مدېج الإ نودج ال

 اهدرج مع عاجلا ىف هلرقو « لالا ةلقو لايعلا ةرثك لیقو ةدشلا لبق ( ءالبلا دبج ) هلوق ٠ لع دبجا اذکو هاذآ ىف

 ةيصعملاب نيناعملا ىأ ( نيرهاجما الإ ) هلوق ٠ ةنياعم ىأ ( ةربج ) هلوق . اهدنع ام جارخإو اتقشم ىف غلاب ىأ

 تغرف ىأ ( كزابج تيضق ) هلوق . ةناجنا نم نإو ىوملا ةياور یفو « ةرهاجلا نم نو هفو رسلا دض ربجلاو

 ثفري الف ) هلوق ٠ ءاكبلل نيدعتسم هوابقت-ا ىأ ( سانلا شبج ) هلوق . ىثيج زبجأ هنمو رفسلا ةبهأ ليصحت نم

 نيصوصخم موق رابتعاب قلطت دقو مالسالا لبق ام ةيلهاجلاو لبجلا لهأ لوق لقي ال ی.( لبي الو

 بوحي اوبقن ىأ اواج هلوقو < ضداالا نم عسنملا ناکسلا ىه حتفلاب ( ةبوجلا ) هلوق : 6 و ج لسف ١

 مضلاب ( فاوج ) لوق - سرنم ىأ ( هياع بوم ) هلوق ۰ لبالا ضایح ىناوجلاك دهاجب لاقو ابمطقب ىأ ةالفلا

 . هلك هکلمآ ىأ هلصأ حاتجا هنمو ةبيصم ىأ ( ةحناج) يق ۰ نيرحبلا نه ةيرق ةثلثملابو ةفيفخلا واولا حتفو

 لاق ( ىدوجلا ) هلوق . ةدسج نم ابجرخم ىأ ( هضنب دوي ) هلوق ٠ ريزنلا رطملا وه هلوأ حتفب ( دوجلاب ) هلوق

 ىأ ةفيفخ واو و هلوأ رسكب ( راوجلا ) لوق . فلاع ىأ ( كةنرط نع دوج ) هلق ۰ ةريزجلاب لبج دهاجب

 . اودي ىأ ( اوساج )هلق ٠ فرحلا لوأ ىف مدقت تود هل ىأ ةزءملابو مضلاب ( راؤج هل ) هلوق . ةرواجما

 ىأ عوجلا نم ( ةعاجم ) هلوق . كلذ ريغ ليقو ريصقلا نيطبلا وه ةمجعم ءاظ هرخآ لاعف نزوب ( ظ'“ج ) هلوق

 واولاب رک الل اذک ( دارم نم فوجلا ) هلوق . هعوجل عضرب نم ىأ ةعاجلا نم ةعاضرلا هلوقو « عوجلا نامز

 اوفيجأ هنمو « اوةلغأ ىأ ( بابلا مباع اوفاجأف ) هلو . ظاغو واولا لدب ءارلاب ىنبمشكللو نیلاب عضوم وهو

 مضلاب ( هقلاوج ةورع ) هلوق ۰ سرفلا تلاج مث هنهو مهناكم نع باهذو فاشكنا ىأ ( ةلوج ) هلو . باوبآلا

 هلوأ مضب ( راطع ةنوج اک ) هلوق . اهومخوتسا ىأ ( ةنيدملا اووتجاف ) هلوق ٠ قلاوج.عمجاو ةرارغلا ىأ

 اب برضيو ارطاخي هنأ دارملاو اهريدي ىأ ( حادقلا ليحي ) هلوق ٠ ءاعولا یه لبسيو زومہم

 ( دايجلا تانفاصلا ) هلوق . سأرلا هنم لخدي ىذلا هقش وأ هج ف ىأ ( صيمقلا بيج ) هلوق : ( ی ج لف )



 اما

 ( ةليلو موي هتزاج ) هلق . ابف لیصالا وهو ديج عج ديواجأ ( ليخلا دیواجاک ) هلو . دهاجب هلاق عارسلا ىأ

 لوأ ىمأو انأ نوک أف هنمو همطق اذإ ىداولا زاجآ نم ( ادش ال ء ءاحطبلا زج ال ) هلوق ٠ . هيفكيو هب زوج ام ليق

 موطعأ ىأ ( دفولا اوزجآ ) هلوق < لتف اوانکت ىأ ( ىلع اوزمجت نأ لبق ) هلق ۱ زوجي نم لوأ ىأ ربحي نم

 .ىلع قشإ ) هلوق ۰ عرسبا یا ( زر ,جتيلف ) هلوق ٠ هيدتفي ىأ ( نیسلا نم دحاوب ینب ارح نأ ) هلوق ٠ . ةرئاجلا

 « نآنأ ىذلا تيملا رسكلا, ( ةفيج ) هلوق ٠ قفدنی وأ روغ ىأ ( شيحي یح ) هلوق ٠ هيف ىضملا ىأ ( هزایتجا

 وه ( ماجلا اودجرف ) هلوق ٠ افیج اوراص ىأ اوفيج دق هلوقو « عملا وه ءايلا حتفو رسكللاب فيجلا هلوقو

 ابلاغ هل رعق ال ريدتسم وهو اهريغ وأ ةضف نم فورعم ءانإ

 ١ هبوبع ىأ هلوأ رسكب ( كلي هللا لوسر بح ) هلوق : ( ب ح لصف ٠ هيفيعب ىأ : ( هیتبیبع ) هلوق .

 نرلا ىكحو < زين وشلا نم رهشأ نالا فرعلا ىف یهو زين وشلا ثيدحلا ىف ترسف هلوأ حتفب ( ءادوسلا ةبحلا ) هلوق

 لدرخلا اهنأ نسحلا نع ٠ تبن ورمع وبأ لاقو , ىربلا لقبلا رزب ىه ءارفلا لاق « هلوأ رسكب ( ةبحلا تبنت اک ) هلوق
 نم ةبح هلوقو « رسكلاب ةبح هل مسا ال امو حتفلاب ةبح هدحاوف مسا هل تابنلا ىف ناك ام ليقو « شيشحلا ىف تبني

 با ةدحاو حئفلاب لدرخ ٠ ةطنحلا ليق ديصحلا بح هلوق اذكو « ةطنح ىنعي ( بح ذئموي مل نكي مل ) هلوق

 هلوقو « نإلا بصع انه دارملاو نيررتلا وهو ريبحتلا نم هيناث حنفر هلوأ سن یو معآ لیقو

 لآ ال  . eهرسکو هلوأ حتفب ( برملا بح) وق . دیدج ليقو « طط یثو بو وه لبقو

 رعاشلا لاقو هب بنكي ىذلا ربحلل كلذي ىنمس ليقو « ملاعلا ىأ رابحالا بمک هلوقو « مهملاع ىأ :

 حلا لح حلا ناب هامس امن اريح هوعدلا ملاعلاو

 ( انسبحت املعل ) هلوق ۰ ابف نيدلاخ هلوق ىنعي لصالا ىف لاق اهنم جورخلا نم هعنم ىأ ( نآرقلا هسبح ) هو
 لتقي ام ) هلوق . ح | لصف ىف مدقت ( شيباحالا كل اوعج ) هلوق ٠ ةالصلا تميقأ ام دعب هسبغ هلوق اذكو انعنمت ىأ

 ءاهسلاو ) هلوق ٠ لطب ىأ هلع طبح هلوقو « تومنف اط خفتفت ىتح ىعرملا تلك أ اذإ ةبادلا تطبح لاقب ( اطبح

 عي اذک ( ژلزالا لئابح ) هلو ۰ ابسحو اهءاوتسا ىنعي لصالا ىف لاقو « موجنلاب ةكبنع ىأ ( كبحلا تاذ

 لئابح ةعامج لاق « مجلا ىف مدقت دقو ذبانج اولاقف « ىزورملا ريغل ءاینالا ثيداحأ ىف الإ عضارملا عيمج ىف ةاورلا

 لاقو « مدقت اک بابقلاب ذبانج هريغ رسفو ذبانج الو لئابح فرعأ ال مزح نبا لاقو « ذبانج نم فرحصت

 نم برض وهو ةلبح عمج ديري وأ لمرلا نم ليوطلا وه لبحلاو دوقعلاو دئالقلا لئابحلاب ديري نأ لمتح ضايع
 بحاص لاقو ؛ ةلبح الو لبح عمج ال ةليبح وأ ةلابح عمج نوكي امن لئاحلا لاقف لوقرق نبا هبقعتو فورعم ىلحلا

 كيرحتب ( ةلبلا لبح عسب نع یمن ) هلوق' . ملعأ هاو سايق ريغ ىلع لبح عمج لئابح نوكي نأ لمتحي ةياهللا

 جتنت مث ةقانلا جتنت نأ ىلإ رورجلا عیبب عفان نع كلام ةياور ىف هرسف ىناثلا نيكستو لوألا كيرحتب و نيتدحرملا

 جاتن ءارش وه ليقو « عفان نع هللا ديبع ةياور ىف رسفلا ممأو كلذك عفان نع ةيريوج ةياور يفو « اهنطب ىف يتلا



 تب 6 تح

 لاقت ةمركلا یهو ةلبحلا نال هبيط لبق بنعلا عيب وه ليقو « نأ ةقانلا نطب ىف ام نوكي نأ ريدقت ىلع جاتنا

 عمج كيرحتلاب ةلبحلاو ةلبا یهو تابمالا نوطب ىف لبحلا ىهو ةنجألا عيب هانعم ليقو « امحتفو ءابلا نوكسب

 الإ ماعط انل امو ) هلق . ثيدحلا اذه ىف الإ تایمدالاب صتخم ةدحوملاب ليحلا اولاق : ةدئاف . شفخ الا هلاق ةلباح

 رگ ةليحلا ليقو « رمسلا وهو ةلمحلا الإ لسا عقوو « ايوللا هبشي وهو رمسلا رمت ةلبحلا ليق ( ةلبخاو رمسلا قرو

 ةترأا مخضلا ليقو « لمرلا نم ليطتسملا وهو لبح عج ( لابحلا ف تعطقت ) هلق . حلطلا رم ليقو « هاضعلا

 ةودحلا مسالاو ادمتعم هيتيكر ىلع هيدي دقع وأ هبوث مع ريديو هيقاس بصي ىأ ( هبوب یتح ) هلق . هلم

 لع وآ هتسز لع فحز نل لاف صوصخم فسز وهو افحز یآ ( اوبح ولو ) هل . اهرسک و ءاحلا مضي ةيبحلاو

 وبحب نم مهنمو هنمو « هیلجرو هيدي

 تاحتب ال هلوقو ؛ هيتح هلوق اذکو « اخ هلوق هنمو « هرشقت ىأ ( اهرفظب هتحت ) هلق : ( ت ح لصف إل

 هفنأ نأك ديبع وبأ لاق « توملا فتحلاو , هشارف ىلع تومي نمل لاقي (هفنأ فتح تام ) هل . طقسي ال ىأ ابقرو

 هفنأو هف نم هشارف ىلع جرخت هسفن نأ ديرب ليقو « سفنلا عاطقناب هنامآ

 هفيراصتب ررکستو اعیرس ىأ اشثح الك أ هلوقو « هلأ ىأ : ( زابجلا ثحأ ) هلق : € ث حلصف إل

 دیلاب فرغلا هلصأو اضيأ ىلا وهو وثحلاب مآ لعف ( ث>اف) هلق . ةلاذر ىأ مضلاب ( ةلاثح ىف) هلق

 « ناهرب ال ىأ ( مل ةجح ال ) هل . هيلع ربظو ةجحلاب هبلغ ىأ ( یسوم مدآ جاح ) هلق : € ج ح لصف )

 ( جيجحلا ) هلق . هيف جع هنال كلذب ىم رسکلابو حتفلاب ( ةجحلا ىذ رمش ) هلو . ةموص ال دهاجب لاقو

 وه ( ةنوميم رجح ىفو یرجح ىف قیبد ) هلق ۰ ةجحلاب هبلاغ ىأ ( هجيجح ) هلو . نامج اهو جاجحلا ىأ

 هلوق امأو « ردصملا ىف اذكو ثداثتلا عنلا ف یحو ىغبذي ال اع حذملاو « رظنلا تتو ةناضحلاك ةيبرتلا هانعم حتفلاب

 حتفلاف عنملا وأ ةناضحلا هب ديرأ ناو نضحلاو بولا هب ديرأ اذإ رسكلاو حتفلا هيف زوجيف هرجح ىف هسلجآ

 قو « ريغ ال رسكلابف مسالا هب ديرأ نإو نضحلا هب ديرأ اذإ ًاضيأ مضلا كنا ىف کحو « ردصملا اذكو ريغ ال

 عونع لكو مارح هانعف ( رجح ثرحوإل امأو دون عضوم وه ( رجحلا باح بذك إل ىلاعت هلوق ىف لصالا

 نم قنالل لاقيو « ارجح تيبلا مطح.یمعس هنمو ضرالا نم هيلع ترج هتش ءانب لک رجحلاو روجح رجح وهف

 . ةماعلا رجح الإ رسکسلاب كلذ لکو « ها لزتلا رهف ةماملا رجح امأو « رجح لقعلل لاقیو « رجح ليخلا

 . هعاتجا دنع هسبي نم رجحلاك اسباب راص هانعف هک رجعت امأو ترجح اذكو تقيض ىأ ( اعساو ترجحت ) هلق

 ) رج ا هب تيتأف ( هلو ٠ ةديعب ريغ ةدرفنم ةبحان ىأ مجلا نوكسو حتتفل ر 1 ةرجح فوطت ةشااع تناكو ( هلو

 . هعنع ىأ ليللا نم هرجتحي هلوقو « ةرجح رجتحا هنمو رجحلا لپ ام هنمو ةرجح عمج توببلا ىه حتف مث مضب

 دقعم ىهو ةزجح عمج حتفلا مث مضلاب ( رجح ذخآ ) هل . هنع اوفکنا ام ىازلاب ( اوزجتحا اف ) هلق

 هلوقو « ماغدالا ىلع ابتزح نم ىسباقللو « اهتزجح نم هتجرخأ هلوقو « ةزجتحم یهو هنمو رازإلاو ليوارسلا

 نم دتع ليج وهو ةارسلا لیج و دج نيب ام ( زاجحلا) هلق . راثلا نيبو نهي لوحب ىأ هنءاغيو نهزجحم لع

 ( ةلجحلا رز لثم ) هلق . ةقرد ىأ نیتحتفب ( ةفجح ) هلق . *یط لبج نم هلوأ ليقو « ماشلا فارطأ ىلإ نولا



 تب )من ایت

 ‹« فجسم رم ىهو ةاكلا اذه ىلع هاو او صيمقلا رارزأك ىرعلا 6 نا رارزالاو دحاو رزلاو نيت>اف» روهشلا

 هب و ديقلا رهو هينا نوكسو هل وأ مصب هردو ةيليع نا ىذلا سرغلا لجح نم ةلجحلا ىلا ةفص ف عقوو

 ىف ال اهماوق ىف ضايب سرفلا لجح نآل أط2 وه لقو هات حتفو هلوأ رسکب و لاخاخلا ىنعمب ةأرملا لجح ىمس

 ىازلا لع ءارلا ميدقتب ی اطخلل عقور ۰ ضيبأ دز وه یذمراا لاوو 3 هبج ون نکو نیاجحم ارغ نوت هيمو ابذیع

 « نوکسلا مع رسکسلا زوجر حتعلاب لجحلا هنم ممالاو « ةدحاو لجر ىلع زففأ ىأ ( لجحآ تاع ) هلق . قأیسو

 ) نوجحلا ( هل ۰ ةمادحا عضو ا صم ىلا ةلالا مجحاو ) مجتحاو همجوح / هل ق ۰ هدومف ىف لجح هيمو

 ( نجحمب ) لق ۰ ةكم لهأ ةربقم یه ىديبزلا لاقو « ةبقعلا دجسم بناجب ىذلا ليجلا وه افخم مضلا مث حتفلاب

 رجح لقعلل لاقي ( هلق ۰ هف رطب هدست ىأ هنجحع هج هلوقو ¢ ةج وعم اصع جلا حتفو ءاحلا نوكسو ملا رسکب

 ظقيتلاو ةفرعملا ىو لقملا ءاوسأ نم وه روصقم هلوأ رسکی ) اجو

 ( ةأدحلا ) هل . لبالا هب قاست ءانغلا نم برض ره زومبم دملاو هلوأ مضي ( ءادحلا ) هلق :( دح لصف إل

 ةايدحلاو ءايلا ديدشلو مضلاب ايدحلا هل لاقب و 0 ًاضيأ ردقلاب لاقيو فورعم ربط ه زمه اه دعب لادلا حتفو رسكلاب

 ةك أ ی ةداتق لاق ( نولسني بدح لك نم ) هلق . بنعو ةبنعك ءاه الب لوالاك عمجاو هرخآ ىف ءاه ةدايزب هلثم

 ( ةيبيدحلا / هلق . بادح عمجاو ابعفترمو ضرالا ظراغ نم نو ربظ و ضرالا ند عفترا ام وه هريغ لاقو

 رسكب ( كموق ناثدح الول ) لوق . لايمأ ةرشع ةكم نيبو اهرب. ةدج ةبج نم فورعم عض وه ليقثتلاو فيذختلاب

 برق ام فوق ىفالإ عقو ثيح لادلا حتفب ( بيع هب تدح ) هل . مدع برق ی لادلا نزکسو زا

 قو. طارضلاو ءاسفلاب ثيدحلا ىف سف تدع ام هلوفو « طوفت ىأ (هيلع ثدحأ نل) دل : مضل ايف ثدح امو

 . امهنيب ءوأ و ةدايزب مهضعبلو ًاضيأ معالا لا لمتحيف ثدحلل ريسفت وهو : هيف ذ وب هيف ثدحي ملام نسللا ةياور

 لادلا حتفب ( نوئدح یمآ نم ) هلق . عرشلا فلاخ ام دارلاو هل لصأ ال العف لمف ىأ ( امدح ثدحآ نم ) هلو

 دارلا ليقو « دصق ريغ نم مهلسلأ ىلع باوصلا یرج دارا لمق « تدحم الو ین نم سابع نبا أرقو 3 اهدب دلو

 نيذلا ًاضبأ ثادحلاو بايش ىأ دیدشتلاو هلوأ مضب ( نانسالا ثادح ) هل ۰ نومبلم ظفلب ملم ىف وهو مامالا

 رعش قلع ىأ ( اب دحتسي ) لَم . نوغلابب وأ نوعدب ىأ ( رظنلا هياإ نر دم ام ) هل ۰ راسلا لثم نوئدحتی

 مضل اب ( تيم ىلع دع نأ ( هل . ةفيعض مهتدش ىأ ( لاک مدح یرآ تاز ام ( هلق . ةيبغملا دحتسا اذكو هتناع

 : بيطلاو ةئرلا نم عانتهالا دارلاو تدحأو تدح لاقي ¢ ًاضيأ ىلالثلا نمو دادح الا رهو ىعايرلا نم

 2 لاق ) نوداحم ( هل ۰ هزوا+ نم ىع یعلاو نيئيشلا نیو لصفلاو ما دا لصأ ) ]| لوح ىل "نحيف ( هلو

 زواج امم الك نأ وأ فيسلا لڪ هودع قالب ودعلا نأ هلصأ نأكو ةداحا نم ةلعافم یهو نوفاشا ئأ لصالا

 مدح بهذ ىأ ( نیدودحم / هلو . روبظلاو ةوقلا ةدح دارملاو ةدحلا ىأ ( كولا تاذ ( هلة . ةوادعلا ىف دحلا

 ديدش ىأ اديدح الجر ناکو هنم و ۵ قاحخلا هدش ىأ دخلا ضعب هدم ىرادأ هلوقو 6 اليلك مدح ىرأ ههو« مود

 ةيحان ىأ اففخم لادلا حتفو رسکسلاب ( هنم ةدح ىلع) هلو . قلخلا

 وذدح هنمو هد ىأ مامالا ء|ذح هل وقو 3 ابلعت ىأ داو رسکلاب ) اه واذح ابعم ( هل : 4 د ۳ لصف
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 امإو ( هلوق ۰ ةمجما اب هل ا نم طلغف هاصم هف دح امأو فيسلاب هژ زح اذكو ىر ىأ (هيدي نذك ( هوت ۰ دب دق

 ةمشغأا نم نيذحب هلمو < ةيذحلاو ايذحلا م هالاو ًاضيأ هتيذحو هتيطعأ اذ] لجرلا تیذحآ لاقي ( هيذحي نأ

 دودع وهو مضلاو حتفلا هيف حو « هل وأ رسکب ةكم فورعم ليج وه ( ءارح ) هلوق:( ر ح لصف إل

 ( نيبورحن ) هل . اميعمج مبارح هلوقو « ةفورعم ريصق حر یه ( ةيرحلا ) هلوق . فرصي الو فرصیو رصقیو

 . نیتحتفب برا مسالاو  بورحمو بیرح وهف هلام ىأ هتبيرح بلس اذإ لجرلا برح لاقي نيبواسم ىأ
 (ةيثي رح ةصيمخ) هلوق . رفكلا ةلك ىه ىراخبلا لاق ( هلل ةيراحنا ) هلوق . برا لهأ ىلإ بوسنم ( ىرحلا) هلوق

 ؛ جرحتيو ) هلوق ٠ ثيرح.هل لاقي لجر ىلإ ةبوسنم لب لیقو « نونااو مجلاب ةينوج باودلاو فحصت وه لوق
 « مثإلا ىلع قلطيو هريغو ردصلا قيض وهو جرحلا نم هلك ( هجر یتح هلوقو . حيرحتلا هلوقو < مجرحأ هلوقو

 ةيؤرو سابع نبا لاقو « سمشلا.عم رابتلاب ره لاق ( رورحلا ) هلوق ۰ مهسفنأ ىف دج ةداتق لاق . درح ىلع هلوقو

 اليل ديدشلا رحلا وه ليقو « رخالا ىلع لك قلطي دقو بلغالا وه اذه ليقو « راهلاب مومسلاو لیللاب رورحلا

 . دتشاو رثكىأ ءارلا ديدشتب ( لتفا "رحتسا) هلوق ٠ ءاو امه یاسکساا نعو , طقف رابلاب مومسلاو اراهت وأ

 نيترحلا ىلإ هلوق هنمو « ةنيدملا ةرح كلذب دارلاو دو ةراجح تاذ ضرأ ىه ديدشتلاو حتفلاب ( ةرحلا ) هلوق

 هلوقو « میطوحم ىأ ) نييماللل ازرحو ( هلوق : ةيواعم نب ديزي ةفالخ ىف ةئيدملا ةرح تناك ةعقو مسا ةرحلا مويو

 ضرح لجر هريغ لاقو , لصالا ىف اذك مهلا كبيذي اضرح ىأ ( اضرح ) هلوق هيف هظفجأ ىأ هزرحال لبج ىلإ
 عطق ةفص ىلإ ةراشإ ةفرحم ابلعج ىأ ( اهفرغ) هلوق . بسنکا یآ فرعحاو یسک ىأ ( یفرح ) لوق . دساف ىأ

 اهدحاو ( ةنيبج نم تاقرحلا ) هلق . نوريغي ىأ نوفرحي هلوقو « ةفل ىلع ىأ ( فرح ىلع اقا ) هلوق . فيسلا
 رسکب ( ةيرق ىلع مرحو ) هلو . امیرس یثیل هتعفد ىأ ( ىريعب "تک رج ) هلوق . منم لئابق حتفلا مث مضلاب ةقرجلا

 عمج ( مرح متلأو ) هلق . ىنعلا دحتيف عوجرلا مرح ةيرق ىلع مارحو ةءارق ىلعو« عوجر ال نأ بجو ىأ ءاحلا
 . تاعونملا ىأ ءارلا لیصالا حتفو هرومأ عيمج نيتمضب جحلا مرحو هلوقو « مرحلا لخاد وأ مرح ىأ مارح
 ةروصلا نإ ) هلوق . امارح املعج ىأ ( هللا اممرح ) هلوق . ابحاکسن هيلع مرحي نم عم ىأ ( مرح ىذ ع*) هلوق

 (ةیدورحآ ) لوق . ىلاطخلا هسكعو تباث هب وصو رسكملاب لیقو مضلاب ( همرحلا لوق . برضلا ةهرحم ىأ ( ةمرح
 ٠ مهتعامج لاقيو « اهب مبجؤرخ ءادتبا نك جراوخلا نم ةفئاط مو قارعلاب ةيرق ءارورح ىلإ ةبسن ىرورجلا

 . ةيرورحلا جح ماع هلوق هنمو « هللا دبع نوضقنب نيذلا ةيرورحلا هيبأ نع دعس نب بعصم لاقو « ةيرورحلا

 لمني ال نأ “ی رح هلوقو «باوصلا بلط وهو یرحتلا نم وه (لمفب ال نأ ىرحأ هلوقو « باوصلا "حتیلف) هلوق

 لمعفأ ىرحأو ءاوس ةعاملاو نانثإلاو دحاولاو ديدشت الب نيونتلاب رح ًاضيأ لاقيو « ىنعمو انزو قيلخ ىأ

 ةرهاظ یهو افيفخت ةريخآلا تفذغ حرح هلصأ ليق ؛ ةآرلا جرف ءارلا ففخم ( رخا نولحتسي) هلوق . هنم ليضفت

 عملا ف
 بازحالا مح ریسفت ىف دهاجب لاقو . ةيزحتلا ةعامجا مو بزح عمج ( بازحالا ) هلوق : 6 ز ح لصف ١)

 . ظفح ىأ ءارلا ميدقتب مهضعبلو ردقپ ىأ ( رزحي ىتح ) هلوق . بزح ةينثت نيبزح نك هلوقو « ةيضاملا نورقل



 — او ا

 وزع و یزح یزح لاقب « ىزاحلا اضيأ هل لاقيو « ابماک>أ ىف ىأ مرجنلا ىف ظني هلوقب هرسف ( ءازح ناك ) هلوق
 ةزحلاو عطق ىأ هلزح یتح هنمو « عطقي ىأ ( ةاش تك نم تي ) هلو ۰ هنیکت ةبج ناب دارآ هناکف نیک اذإ
 لقاع ىأ مزاح لجرو امازح هيلع دش ىأ ( هنطب ىلع مزح ) هلق . ةعطقلا مضل اب

 ممالاو اباستحاو اناميإ هلوقو ک راثآ نوبستحي هنمو « رج الا بلط ىأ ( ةبسحلا ) هلوق : < س ح لصف ال
 ريسفت هنأكو جرح ريغب دهاجم لاق ( باسح ريغب ) هلوق ۰ لمعلا كلذ رجأ راغدا هلصأو هلوأ رسكب نابسحلا
 «باسحلا نم وهف امضب ىذلا امأو احتفب و نيسلا رسكب وهو ناظلا نظي ىأ ( بساحلا بسحيف ) هلوق ٠ مزاللا
 نايسحو ىحرلا نابسحک ليقو « لزانمو باسع هانعم لبق نابسحب هلوقو « دعت ىأ ةقيلطتب هيلع بسحتأ هلوقو
 انیسح هلوق هنمو « انيقاك ىأ انبسح هللا باتك هلوقو « هباسح ىأ هنابسح هلوقو ؛ ناہشو بابش لثمب باسح حج
 ىأ نورسحتسي هلوتو « رساح عج ديدشتلاو مضلاب ارسح هلوقو < فدك ىأ نيتحتفب ( رسح ) هلو . هللا
 نم وهو ( دحاو سحلاو نميسحلا ) هلوق ۰ ترسحو ريسح هنمو « بعت اذإ رسح نم لاعفتسا وهو نوءطقني
 ءاحلابو هريغ نم تاروعلا نع لاؤسلا مجلاب هنأ امري قرفلا ليقو « اوریختسا ىأ اوسسحت هلوقو « ىنا توصلا
 تسسح لاقي ( دحأ نم مهنم سعت له هلوق « امف نوسحت له ) هلوق . ینعم امه لیقو ' هسفنپ كلذ فاشکتسا
 . ةعباتتم ىأ ( اموسح ) هلوق ٠ ةيوق ةبلص کوش ىأ (ةكسح ) هلوق . هنم رثك | ىعابرلاو تدجو ىأ تسحآو
 حتفلا ىرخآلاو ةدابشلا امهادحإ یتسح ةيئثت ( نييفسحلا یدح] ) هلوق ۰ عطقلا دعب ما ک ام ىأ (میمسح ملف) هلوق

 . سبايلا رقلا وهو فشحلا ةدحاو : ( ةفشح ) هلوق ..اههل عمجي ىأ : ( ابشع ) هلوق : ( ش ح لصف إل
 ( ةيبار اشح ) هلوق ۰ تيحن ىأ تيشاح نم هلصأو هللا ذاعم هانعم ليقو « ءانثتساو هيزنت وه ( هلل شاح ) هلوق
 وبرلا هباصأ رسك مث حتفب یثح لاقي « وبرلا هنع أشنيف ربلا هنم لصحيف بعتلا ببسب وبرلا كاشح ىلع عقد ىأ
 هسفن عطقناف

 بصح هلوق ىنعم ةمركع لاقو « ءابصحلاب یرلا وه : ( میصغ هلوقو < ینبص ) هلوق : ( ص ح لصف إل
 ۰ ابف هب یر ىأ ميج بصح هنمو حیا هب یمرت ام بصاحلاو « فصاعلا حيررلا ابحاص هريغ لاقو « بطح ىأ مج
 بصحلاو ةيصخلا ةليل هلوقو « ةراجحلا ىهو ءابصحلا نم قتشم بصحلاو بهذ ىأ ضرالا ىف بصح لاقيو

 كلذب لوزنلا وه بيصحتلاو ةكم رهاظ ةنانك ىنب فيخ وهو حطب لا وه دارلاو ءابصحلا نم هلك بيصحتلاو "
 . عرزلا نم دصحم امب اههش ةديصح اهتدحاو مالکلا نم هنوعطتفي ام ىأ ( مهتسلأ دئاصح ) هلوق . ناكملا
 . مودصحأ هنمو « لصاتسلا وه ( ديصحلا بح ) هلوق . ربظ دارملاو كب رختلا ةصحصحلا ( قلا صحصح ) هلوق
 . مارحالا ىف ىنعي هسبحي “ىش لك نم راصحإلا ءاطع لاقو « فرصتلا نم عونمملا ىأ ( رصحا ) هلوق

 . صلخت لو فصت مل ىأ اهبارت نم لصحت مل ةبيهذب هلوقو < زيم ىأ ليصحتلا نم ( لصح ) هلوق ٠ بيصنلا وهو ةصح عمج ( ميصص- )هو . هتحاتجا یآ (:ین لك تصح ) هلوق . ءاسنلا أب ال ىأ ( ادوصح )هو
 ةفعلا نمي قأيو تجوزت ىأ ةأرملا تنصحاو اپجرف تنصحأ هنمو « ةفيفع ىأ حتفلاب ( نازر ناصح ) هلوق
 هربظ نال كلذب ىمس بجناا هسرف ىأ ( هبنج ىلإ هناصحو ) هلوق ٠ داصلا ثاثم تنصحو مالسإلاو ةيرحلاو
۱ 

 ةمدقملا # ٠١ م
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اصحلا عيب ) هل . قارملا دال نم عضوم ( تست نصح ) هل . هبكارل نصحلاك
 نأ وهو ررفلا عوبب نم وه ( ة

 كنم و اهب تيمر اذإ كتاصح هيلع عقت ام كتعب لوقي نأ لبقو « عيبلا بجو دقف ةاصحلا كيل] تذبن اذإ لوقي

 ابلع اهب طاحأ نم ليقو « تارعدلا ىف اذك ابظفح ىأ ( اماصحأ نم ) هلق . كناصح ابل] ىهتذت ام ضرالا نم

 « هلابب اهرطخأ ليقو < اهاضتقمي لمعلا قاطأ ليقو « هللا باتك نم ابجرختسا ليقو « ااع] ليقو « ةفرعمو

ح بجاو فصو خلبأ ال ىأ ( كيلع ءان ىصحأ ال ) هلق . امناعم فرع نم ليقو
 كتمظعو ك

دالب نم یه : ( تومرضح ) هر : ( ض ح لصف إل
 نإ )هلق 5 ما مضي هلوقت ليذهو ةروبشم نيلا 

 نإ هنمو « حاورالا عزنب نولكوم لا هکشاللا هترضح و هت وم برق اذإ تولا هرضح لاقي ( رضتحا اذإ رفاکلا

 ءاملا نورضح ىأ ( رضنع برش ) هلق . ةكئالملا اهرضحت ىأ ( ةدوضح لیلا ةءارق ) هلق . ترضتحا یتبا

 نم هلوأ مضي ىرهزألا هطبضو ديبع وبأ هلا انوج رخ ىأ ( مالا نع ان ونضع ) هلق . ىدابلا دض رضاحلاو

 نضحلا ليقو « هیینج ىأ هلوأ رسكب ( هبنضح ىف ) هلو ۰ هريغو سراف نبا هتبثأو ثالثلا نم هأطخو ىعابرلا

 حشكسلا ىلإ طبالا تحت ام نضحلا حاحصلا قو « قاخلا هدب ىف هظفاب تبثو ةرصاخلا

 كلذ.هل لبق رجحلا ىف مدقت ( مطحلا ) هلو . انبونذ انع طح ىأ ( ةطح اولوقو ) هلق :( ط ح لصف إل

ةمطحلا منج تيمسو آضعب اپضمب لك أي ىأ ( اضعب اهضعب ىطحي ) هل . مهماحدزا ىأ هيف سانلا ماطحنال
 اال 

 نونلابو نسلا نبك هب دارملا ءابلابف نونلاو ءابلاب یورپ ( سانلا ) هحز ىأ ( همطح ) هل ۰ اف لدی ام طعت

 ةصق ىف هنمو « مهتحز ىأ ةفاضالاب ( سانلا ةمطح لبق ) لوف . رابنلاب ةحارلا نع هواخشف دوفولا هيلع رثك ىأ

 اموطح ىأ ( اماطح ) وق . سانلا ميمطحي بمک

م راظحلا لاق : ( رظتحما مشبك ) هلق : ( ظ ح لصف 0
 هنمو « نیش نيب عنام ءىث لك راظحلاو رجشلا ن

 م اروظح كبر ءاطع ناك امو إل هنمو « هرظعو عیبلا رظح هنمو « ی وق نام ىأ دیدش راظح هلرقو < ةريظحلا

٩3 مع یهو ةروظحلا نم لیضفت لمفأ ( ىنم هدنع ىظحأ )هل . ىبصن ىأ ( ىظح تبلف) هلی. اونم یا ۱
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دلو نم سابع نبا لاق دفاح عج نيتحتفب ( ةدفح ) هلو : ( ف ح لصف ) ۱
 ٠ هيدخو هعابتأ لقو « لجرلا 

 لایعتسالا ةرثكل ثينأتلا ءات هب تقحلأ رفاحلا ة رفاحلا لصأ ليقو ۰ لوألا سالا سابع نبا لاق ( ةرفاحلا ) هلق

 فقسل بیرقلا یعفاشلا لاقو نيغصلا تيبلا كلام لاق ردكلاب ( شفح ) هلت . ةيلوأ لك ىف لمعتسا ىتح رک مث

 . هب نيقحلا تیبا هبش صوخ نم ليبنز وه ليقو « رغصلل هب تيبلا ىمس جردلا شنا ديبع وبأ.لاقو

 : ( ةكئالملا مب تفحو مهتحنجأب مهنوفحي هلوقو « حالسلاب امهثود اوذح ) هلوق . هبضغأ ىأ : ( هظف-أ ) هل

ال اأ الإ جدوما هبش رسكلاب ةفحلاو هبناج ىأ قيرطلا ةفاح هنمو « مب اوقدحأ ىأ
 نم نيفاح إل هلوقو ء اه ةبق 

 تلمجو ) هلق . ةلفحلا هنمو اهنا رثكيل باح الب كرت ىأ ( لبإلا لفحت ) هلو ۰ هب نيفيطم ىأ € شرعلا لوح

 . هيصقتسيو هز ىأ : ( هيراش قحي) هلوق ۰ ديلا وأ نيديلاب ةفرفلا ةنفحلاو اديب هعمجت ىأ : ( ءاملا نفحت

 دملاب ( ءايفحلا ) هلق . كاب ليقو افيطا ىأ( اينح ىف ناك ) هلوقو ء اوملأو اورثك أ ىأ (ةلئسملاب هوفحآ ) هلق

 ةئيدملاب فورعم عضوم ءافلا نك اس رصقلاو



~~ ۱۰ 

 ناکم هءارو العج ىأ : ( i اہةح اف ) هلوق ٠ باتح عمجاو انامز ىأ : (ابقح ) هلوق : « ق ح لصف ١

 وهو رسكلاب فقح عج : ( فاقحالا ) هلوق . اريقح هواعجو هورغص ىأ : ( امتأش اورقح ) هلوق . ةبيقحلا
 نم ةئس عبار ىف تاخد ینلا يه ( ةفح ) هلوق . ةقيقح انيمأ ىأ ( نيمأ قح انیمآ ) هلوق ٠ لمرلا نم جوعا ام
 . قئاقحو رسكلاب قاقحو مضلاب ققح ابعمججو ليمحتلاو بوكرلا تقحتسا اال كلذب تيمس ليق « لبإلا
 ةمايقلا تيم“ كلذب و ةيهادلاو ةلزانلا ةقاحلاو دحاو ةفاحلاو ةقِلاو ررمالا قارح ايف نال ( ةمايقلا ةفاحلا ) هلوق
 یه ( ةلفاحا ) هلوق . همصختو هبلغت ىأ مصاخ لك قحت.اهنال ليقو < نيد وأ نيح نم ناسل] لك ی ال لبقو
 لفس ام ةنقاحلا ليق ( یتنفاح ) هلوق ٠ عدزلا لقخا لصأو لقح لهأ انك هنمو « ام جرخ ام ءزج ضرآلا ءارك
 . قاحلاو نيتوقرلا نيب ةضفخنملا ةدهولا ليقو « ماعطلا هيف ام ةنقاحلا ليقو « اهم الع ام ةنقاذلاو نطبلا نم
 طقف ةرصاخلا ليقو « هيلع نلطأف رازإلا عضوم وهو هرازإ ىأ هلوأ حتفب ( هوقح اناطعأف ) هلوق

 ینعمو مجلا ىف مدقت ( كك-هلا ) هلوق . هنم هللا انذاعأ فورعم ءاد وه ( ةكح نم ) هلوق : ( ك ح لصف ل
 ىراخبلا لاق ( ةكسحلا ) لوق . ككحتلاب لبالا نم برجالا ىنشتسي ا هيأرب ىنشتسي هنأ دارأو دواملا كکسحا
 نم عفني ام ىلعو نيدلاب ملعلاو هقفلا ىلع قلطت ابن] ليقو « ةنسلا ةكحلا ةداتق لاقو ة“وبنلا ريغ ىف ةياصإلا ةكحلا

 ةوبنلا ىنعمب تدرو دقو هلوسرو هللا نع مبفلا ىلعو ةنسحلا ىلعو قحلاب مكحلا ىلعو اهونو ةظعوم

 فیفختلاو رسکلاب ( بالحلا ) هلوق . نودرطب ىأ ةزمهلابو ماللا ديدشتب (نوئلع ) هلوق : 6 ل ح لصف و
 هبجوأ ريثك مالك هيفف بيطلا وأ بالحلاب أدب نم باب لسفلا ىف هلوق امأو « باح ا هل لاقيو هيف بلح ىنلا ءانإلا
 نمو ) هلوق ٠ حرشلا ىف هتمحضوأ دقو لسفلا لبق بيطلاب وأ بيطلا رثأ قبيل بيطلا لبق لسفلاب أديب له هدارم نأ
 وهو رسكلاب سلح عج اهبايث ىأ ( اهسالحأ تعج ) هلوق . ناكسإلا زوو ماللا حتفب ( ءالا ىلع اهلح اهقح
 نودقاعتی اوناک مهنأ فاحلا لصأ : ( مالسإلا ف فاح ال ) هلوق . بتقلا تحت ريعبلا ىلع لعجي هوغو ءاسكسلا
 مژافلحو ءافلحلا هنمو « هريغ وأ بيط ابف ةئفج ىف ًاعيمج مهيديأ نوعضيو اضعپ مهضعب رصف ىلع نوفااحتيو
 عفترا ىأ ماللا ديدشتب ( قلح ) هلوق ٠ ماعطلا ىرجمب لصالا ىف هرسف ( موفاحلا ) هلوق . افلح سمنو تفلاحتو
 رفغا ) هلوق ۰ همال حتفت دقو نوريدتسملا ةعاجاو حالسلا نوكسلاب ( ةفلحلا ) هلوق ٠ ىلاعلا ليجلا قلاحلاو
 هنأكسف اهرعش تقلح ممح ال تام اذإ تناك ةأرملا نأ هلصأ روصقم ( قاح ) هلوق . هرعش قاحي نم ىأ ( نيقلحملل
 ( ابلحم تغلب ) هلوق ٠ جاوزالل الالح تراص ىأ ( تاح الف هلوق ٠ هرهاظ دصقي ال نك كلذب ابلع اعد

 ليقو « نيبوث نم الإ نوکت ال ةلملاو طوطخ تاذ بايث یه ( ةلح همالغ ىلعد ) هلوق ٠ لالحإلا عضرم ىأ
 ماللا نوكسو حتفلاب ( لح لح ) هلوق ۰ نیلا دورب للحلا ديبع وبأ لاقو « ةديدج تناك اذإ ةلح نوکست اإ
 اذإ اذكو الالح راص ىأ ( همارحإ نم لح ) هلوق . نیلا لیل ىأ ( مسقلا ةلحت ) هلوق . ضوونلل ةفانلا رجز وه
 : (نماكلا ناولح ) هلوق . هتوق تلحنا ىأ (لاحتف كرب مث ) هلوق . ةيلحلا نم ( ةضفب لع )هلوق ٠ مرحلا نم جرخ
 هعم لحت اهنوكل كلذ اهل ليق جوزلا تاذ ةأرملا ىه ( ةراج ةليلح ) هلوق . واحلا ءىثلا هلصأ ناولحلاو هتوشر ىأ
 ةعماجلا تأر ىأ ( تيلتحا ىه اذإ ) هلوق . دحاو ملاحلاو لتحناو ةلردآ ىأ ( محلا غلب ) هلوق ۰ دحاو عض یفوم
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 حتفب ( لا ) هلوق . ةمجملا لاذلا ىف ىنأي ( ةفيلحلا وذ ) هلوق ۰ هفرط وه نيتحتفب ( هبدث ةمل> ) هلوق . مونلا ىف

 ىلح نم عرز مأ ثيدح ىف هلوقو « هلوأ رسك زوجیو ديدشت و رسک مث مضب هعمجو ةأرملا هب لحتت ام نوكس م

 عمجابو درفملاب زوج
۱ 

 لیفو « ةروسلل مما وه ليقو « ابکح ىأ روسلا لئازأ زاجب اهزاجي دما لاق ( مح ) هلوق : € م ح لصف ١

أع) هلوق . كلذ ريغ لیقو ٠ ىلامت هلل ءاعسأ ةعطقملا فورحلا نم عمجت ليقو « هللا مسا وه
 ةأح عمج نیتحتفب ( 

 ةيقد ال ) هلوق ٠ نيمسلا دوسالا لجرلا هب هبش نمسلا قز وه مظع نزوب ( تيح هنأك) هلوق ٠ دينتملا نتنملا وهو

 تماقو ةمحمح ) هلوق . هسبفن مسلا ليقو « مسلا ةءوف ىه ديدشتلا ىرهزألا اطخو ملا فيفختو مضلاب ( ةمح نم الإ

 میعم لخديو تدلو امو شي رق یه لس لاق : ( سا ) هلوق ٠ ليبصلا نود وهو سرفلا توص وه : ( محمحت ٠

 هلوأ رسكب ةروپشم ماشلاب ةنيدم : ( ص+ ) هلوق ٠ سالا ىف مددشت ىأ مهسمحتل كلذب اوم ليقو « م ؤافلح

 ومالا لهاجلا قحالار قمحالا لعف لعف ىأ ( قمحتسا نإ تيأدأ ) هلوق ٠ ما نوكسو
 « قحأ ىناريل هنمو « ر

 نعم ليعف هريغو نيط نم ليسلا هب ءىحي ام وه ( لیسلا لیہ ) هلوق . قلا ىلإ هوبسنب ىأ اناسنإ اوقمح هنمو

 لمعت ىأ ( لماع انك ) هلوق . أخاك وهو ماللا لدب ةزمحلاب مرضعبل و هرطق كصي مل امم صاخ وه ليقو « لوعفم

 : ( اشرفو ةلوح ) هلوق . ابلع الوم اپل امحابأ ىأ : ( سرف ىلع وأ ديعب ىلع ل ) هلوق ٠ انريغل انرورظ ىلع

ق . ةلوح دجأ الو سانلا ةلومح هلوق هنمو ۰ اہلع لمع سابع نبا لاق
 لمحأ ىأ ةلمبملا م ( هنالح تینشتساو ) هلو

 لخلا نم رسکبلاب وه ( سیخ لاح ال لاخلا اذه ) هلوق . نالخلا هلأسيو هلمحتيف هنمو < لحر وأ یضن هيلع

 ما حتفب ءاجو ربیخ نم لمحي اع لضفأ ةرخآلا ىف ءانبلل لمحت ىتلا ةراجحلا هذه نإ یا رثلا ربيخ نم لمع ىذلاو

) هلوق . هم اب قد ىأ ( بطحلا ةلاح ( هلوق 3 فیحصت وهو
 asمحفلا رهو محا مه وج و د“وسأ ىأ )  ٍ 

 ىف ءىجي یذلا رطلا هلصأو راحلا هاما ماو هبیرق ساب می ىذلا وهو بيرق ىأ 4 ةبيبح مال مح قوت ) هلق

 ( ىرصب و یعم یحآ ) هلق . دارقلا وهو محلا رانص وهو ةنانح عمج ( نانما ) هلوق . قرعلا ىلع قلطيو رحلا

ورلا وخأ هنأب لسم ىف هرسق ( وخلا ) هلوق ...عنملا هلصأو یا نم ذوخأم
 یمصالا لاق  هيراقأ نم هبشآ امو ج

قلا ىلع وبأ لاتو ‹ ةجوزلا لبق نم رابصالاو جوزلا لبق نم ءامحالا .
 ( ةيمح) هلوق ٠ ًاعيمج امہاع عقي رابصالا ىلا

 نوكسو هلو رسکی ( ریو کم نيب ) هلوت ۰ هعنم یذلا ىأ عاملا یملا لصأ ( هللا یح ) هلوق ۰ ابضغو افنآ ىأ

 عضوملا اهب یعو نيلاب ةروبشم ةليبق ءايلا حتفو هیناث

رارجلاب ثيدحلا ىف هرسف ( منا ) هلوق : € ن ح لصف ال
 فرا لاقو « ضيبلا ليقو « رجلا ليقو « رضحلا 

 م هنمو « مثإلا ىأ ثنحلا هنع حرطي العف لمفي ىأ ( ثنحتيف ) هلوق ۰ ةبوبجلا ةدازاا منا ليقو « ةتفزم رارج

 ىأ لصالا ىلع وهف یرذن ىلإ تحت الو ةعئاو لوق امأو < الا مهلع بتكيف اوكردي مل ىأ ثنحلا اوغلس

 ةرجنحلا ( مرجان ) هلوق ۰ ملا حرط دارأو رربتأ ىأ ثنحتأ قتملا ىف لاقو , ثنحلا بجوب العف لفآ ال

 « تيملا هب بیطب ام وه ( طونما ) هلوق ٠ ذینح لجب ما اذک و "عوشم ىأ ( ذونع بضب ) هلوق . موقلحلا

 ديبع وبأ لاقو «ةعاجللءافنحو دحاولل وه افینح هلوقو « ةميقتسملا لا ىأ ( ةيفينحلا ) هلوق . طنحتأو لطف هنمو
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 كينحتلا (كدخ) هلق . مالسالا ىلإ لام ىنعملاو لیلا فنحلا لصأو « مهارب] نيد ىلع ناك نم برعلا دنع ءافذحلا
 . :كنتحا لاقي نادأتسال ىأ ( نکنتحال ) هلق . مفلا ىلعأ نطاب كنلاو « هتدالو دنع ريغصلا مف ىف عبصإلا لاعدإ
 هيلإ نخل هنمو « اهدلول اهتوص ةقانلا عيجرت هلصأ ( نینح مهد ) هل . هاصقتسا ىأ لع نم نالف دنع ام نالف
 اليم رشع ةعضب ةكم نيبو هنيب فئاطلا برق, ىذلا یداولا وه مضلاپ ( نينح ) هلق . ةفانلا ىأ راشعلا نيزح عذجلا
 انمي هتیآرف هنمو « ا"ونح ونحي هيلع انح لاقي « هقفشأ ىأ ( دلو ىلع هانحأو ) هلق . ةروبشلا ةعقولا هب تناكو
 هلامأ ىأ ( هسأر ىنح ) هل . مجلاب ةياورلا ىف عقوو ةلميملا هاب ظوفحما ىناطخلا لاق ؛ الع

 زوحيو مضلاب وهو بوحلا اوفا ىأ اوب "رت هنمو « امن ىأ سابع نبا لاق ( ابوح ) هلق : € و ح لصف )
 هوحنو طوفتلا ىأ هتجاح ىلع هلرقو « ًادسح ىأ نسحلا لاق ( ةجاح مرردص ىف نودحي الو ) E هلوأ حتف
 ( بیپ زا هو راوحو یراوح) ےل . باغ ىأ ( ذوحتسا ) هلق . عاملا نع ةيانك هلهأ ىلإ ةجاح هل تناك نإف هلرقو
 صلخلاو ليلخلاو صلاخلا ىلع ىراوحلا قلطيو مهايث ضاببل نويراوحلا ىم لیقو « رصانلا ىراوملا نايفس لاق
 ىأ ( هيلع راح ) لوق . ةريبك ةفالل حاصر نمو ريبكلا بحصي نمو لضفااو دهاجلاو صيصخلاو حصانلاو
 ةنيدم یهو حتفلاب ناروح ىلإ ةب-) : ( ةينارواب ) هلق . فرطلا "بف راع ىأ : ( نيعلا روا ) هلق . عجد
 . اهفارطأ ىأ : ( ,هلاومأ ىئاوح ) هلق . ةعجارملا ةرواحلا : ( هرواحي هلوقو ‹ ةرواحنا ١ هلق . ةرومشم
 ىف كاح ) هلو . كنوصي ىأ : ( كطوحي) هلق . ءالا هيف عمتجي اضوح هل لمجت ىأ : ( هضرحت تاعج ) هلۆق
 لولا ليقو « هاب الإ ةكرح ال ىأ ( ةثوق الو لوح ال ) هلق . ةنس ىأ : ( الوح ) هلق . ددرت ىأ : ( ردصلا
 لام اذإ لاحأ نم ( ضعب ىلع مبضعب ليحيو ) هلق . زجح ىأ ( مب لاح ام ) هلق . فارصنالا ليقو « ةليحلا
 ديبع وبأ لاق : ( نصحلا ىلإ اولاحأ ) هلق . لسم دنع عقو اذكو < كحضلا ةرثك نم ضعب ىلع مهضعب لي ىأ
 . لبإلا لغ ىأ : ( ماحلا ) هلو . نيدلا لوحت یهو ةروبشم : ( ةلاوحلا ) هلق . لو ىأ ناكا ىلإ لاحأ
 ریعبلا مانس لوح راديو ءیشب ىثحي ہوحنو ءاسك یهو < ابلع بكرت ةيوح اهل لمحي ىأ ( ةءابعب اه یر ) هل
 ام ءىثلا ةيمست یهو رعابملا سابع نبا لاق : ( اياوحلا ) هل ٠ اياوحلا عمجاو فيفختلا کحو ديدشتلاب یهو
 هيف لح

 ةب وح اف لاقيو « ةجاحلاو ةنكسملا ًاضيأ ةبيحلاو ةلاح ىأ رسكلاب : ( ةبيح رش ) هل : ( ىح لصف )
 سیل[ ) هلق . تبرخ قارعلاب دلب رسكدلاب ( ةريحلا ) هلق . لام ىأ ( داغ ) هلق ۰ مضید هلدأ حتفيم داولاب
 1 0 ديب نم ىأ (صیح 6 ماا 0 0 3 طاخ وه
 رسكب ىضيح بايثو ةدحاولا ةرلا ىه حتفلاب ةضيحلا هلوتو « فورعم : ( ضیا ) هو ۰ اورفن ىأ ارصاخ
 نم مدلا جرخم ةأرملا نم قرع راجفنا ىهو ةفورعم ةضاحتسالاو ةضئاح لاقي الو ضئاح ةأرماو ةلاحلا ىأ ءاحلا
 ( قاح) هلق . ةكلحلا نم اوند ىأ ( مهب طيحأو هلوقو « هلیطخ هب تطاحأو ) هلو . .ةضاحتسم ةأ ۸او ابجرف
 عقو ىأ ( تناحو ناح ) هل . هلباقم ىأ ( هبجوو هنذآ لايح ىلع ) هلق . لزنب ىأ ( مهب قيحي ) هلق ٠ لذ' ىأ
 نيح ىلإ اعاتمو هلوقو  نيحلا نم هلك ردقلا ةليل اونيحت هنمو « اهتقو ىأ اهنيح نربلطب ىأ.ةالصلا نونيحتيو ای
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 هلك ( حالفلا ىلع یحو البح ) هلوق ٠ ةمايقلا موي انه دارملاو هددع ىمحي الام لإ ةعاس نم برعلا دنع نیما لاق

 یهو ة.يحت عج : ( تایحتلا ) هلوق . ءايجلا ديدش ىأ : ( اییح ناك ) هلوق . ءاما ىف اله ىنعم قأيسو اولبقأ ىنعمب

ىلع ةيفاب ىأ : ( ةيح سمشلاو ) هلوق ۰ مالسلا
ابعئلا ین ىهو ةيح عمج : ( تايحلا ) هلوق . اهرح ةدش 

 لاق « ن

 هلوق ٠ هب ةليبقلا تيم مع ةليبقلا لر مسا وه ىحلا ( ىحلا ديس ) هلوق ۰ ناجلاو دواسالاو ىعاذالا سانجأ تايحلا

 ةمجعملا ءاخلا فرح

کسو حتفلاب : ( أبخ كل تأیخ ) هلوق : € ب خ لصف و
 سکلابو »بخل | جرخم هنمو ازومهم ةدحولا نو

م ما وهو مظع نزوب ةدجوملا ىف
د *ىتخأو لوعفم ینعع لیعف هتأخ ا

ا ىأ انأ *ىتخأو رخدآ یآ قوع
 س

 . ءابخآ لهأ هنمو ةيبخأو ءابخأ عمجلاو اهريغ ىف لمعتسي دقو بارعالا توبب نم رسكلاو دملاب ءابخلاو

أ فاوطأ ةثال# بخب هنمو عارسإلا يسا بكن! ) هلوق
 نينئمطملا ىأ ( نيتبخلا رشبو ) هلوق ٠ ىثملا ف عرسي ى

 امهنم «یدرلا ره ةضفلا ثدخو ةثلثم هرخآو نیتحتش ( ديدحلا ثيخ ) هلوق مزالاب ريسفت وهو لصالا ىف اذك

 « مهثانإو نيطايشلا ناركذ ليق ( ثئابخلاو ثبخلا ) هلوق ۰ روجفلا هب دارملاف ثيخلا رنک اذإ امأو
 رشلا ثبخلا وأ

 ليقو « ةبيرلا وأ مار لا هاب دارأ رسكلاب ( ةبخ الو ) هلوق. ةهوءهذلا لاعفالا وأ اياطخلا ثئابخلاو « هلك

ال هلوقو « طيشأ ريغ اليقث ىأ ( سفنلا ثيبخ ) هلو . دبعلا لهأ عیب
 « طقف مسالا هرك ىسفن تثبخ دحأ لقي 

 .مارح ىأ ثييخ بلكلا نم هلوقو « مارحلا هريغ لاقو ۽ مسلا هتیاور ىف ىذمرتلا هرسف تیبا ءاودلا هل وقو

بج نم اهثيخ ناف ةئيبخلا ةرجشلا هذه نم لك نم هئمو « دساف وأ هوركم وأ
 نع ىمن ) هلوق ٠ امتار ةيهارك ة

أ هلصأو ضرالا نم جرخي ءزج ىلع ةعرازملا ىه : ( ةرباخلا
 نبا كلذب مزج كلذك نولماعتي اوناک سيخ لهأ ن

) هلوق ٠ راک الا راصن لا مالک ىف ريبخلا هريغ لاقو < فارعالا
 یعمو انزو ةلمهملاب ةبلطلا ىه : ( ةدحاو ةزبخ 

 فيغرلا دارلاو

رب و هلفنتسي ىأ : ( هلتخي ) هلوق : € ت خ لصف إل
 همانخ ) هلوق . هيلع نيغب همالک عمسي وأ هلتقيل هغوا

 لمعتسا مث جرفلا نم عطقي یذلا عضولا وه ( ناتخلا ) هلوق ۰ مرخآ ىأ ( نييبنلا ما ) هلوق ٠ هنيط ىأ ( كسم

 ةرہص ىأ كيرحتلاب ( هنتخ ) هلوق . لمفلل ۱

يطتسم ضرالا ف قش ( دودخالا ) هلوق : عد خ لصف )
 « اهردخ نم هلوقو , را تاوذ ) هلوق . ل

رک ةيراجلل نوكي تس ردخلا : ( اهردخ ىفهلوقو
مد ) هلوق ٠ تویبا رودخلا ىلبقو « تی هيحان ىف 

 هم ا

مدي مل ولو هوحن وأ دوم دلجلا رشق شدخلا ( هبجو ىف اشودخ هلوقو
 نم هلك ( ةعيدخو عدخبو عادخلا ) هلوق ٠ 

 لاقيو « نوكسلا مث مضلاب لاقيو « نيتحتفب هيف روبشملاو كلذ نم ةعدخ برا هلوقو <« منكي ام ريغ رابظإ

 ءىلتع ىأ مج اهدعب ماللا دیدشت و نيتحتفب ( نيقاسلا جدخ ) هلوق ۰ امبف لادلا حتف کحو < نوکسلا مث حتفلاب

 ليخالخلا ىأ ( امبقوس مدخ ) هلوق ۰ لیصالا اهرسكو ةنكاس لادلاو مج الب نکسل هلثم الدخ هلوقو « نيقاسلا

 ( نيدختسم نيدعذم ) هلوق ٠ ليخلا وهو رسکسااب ندخ عمج ءالخا ىأ ( نادخأ ) 4 7۲۰ نيتستفب ةمدخت ةدحاولا



 سا١ س

 : ةقانلا فصو ىف ريهز نب بعك لاق ۰ عب رسلا ريسلا هانعم ةلمرلا لادلا و ةمجمملا ءاخلاب وه

 داخ وبف اب دخ یدخ یدخ لاش ةصال یو تازشن لع ىدخت

 ىهو ةيرخ عج هيناث حتفو هلوأ رسك وأ هيناث رسكو هلوأ حتفب : ( ةنيدملا برخ ) هلوق : ( د خ لصف )

 رخاوأ ىف لاقو «ةنک اس ءارلاو مضلابف لیصالا الإ هلوأ حتفب هوطبض ةقرسپ ىأ ( ةيرخم | راف الو ) هلوق ٠ ةبارخلا
 نم قشم وهو نيدلا ىف داسفلا مضلاب ةيرخلا ليلخلا لاقو « ةقرسلا یا لمتسلا ةباور قو ¢ ةيليلا ةيرخلا جحلا

 حتفلاب ةيرخلا هريغ لاقو « ةبارخلا لبإلاب صتخما لاقيو « لبالا ةقرس ىف الإ لمعتسي داكي الو صللا وهو براخلا
 ۰ ةيادحلاب رهاملا وه ددشم ليعف تزوب : ( انيرخ ) هلوق ۰ براخلا ةه رسك-اابو « بيعلا ليقو ةفرسلا

 هنمو « عطقملا ىأ ( لدرخنا ) هلوق . هتلغ ىأ ( هجارخ نم لك أي ناك ) هلوق ٠ ًارجأ ىأ ( امولعم اجرخ ) هلوق
 « نازرخ ) هلوق ٠ ضراللا ىلإ درو و هياع "فن هنمو  تطقس ىأ ( اء ترر ) هلوق . لدرخم نم مهنمو هلوق

 لتق ) هلوق ۰ نذالا ىف ىلا ةقلحلا یه هلوأ مضي : ( انصرخ قلت ) هلوق . دواجلا ةطايخ وه : ( هبرغ زرخأ هلوقو
 مسا حتفلابو مالا رسكلاب صرخلاو اهردقيو اهرزحب ىأ حتفلاب اهصرخي هلوقو « نوباذكسلا ىأ ( نودارخلا
 ىأ ( فيسلا طرتخي ) هلو . طقف حتفلابف بذکلا ىنعم ىذلا امأو حتفلاب ردصااو مسالا ىف ناتغل ليقو « لعفلا
 هئمو , ةبكافلا هيف عمج ءاعو فرخاو ةبك افلا یهو مضلاب ةفرألا نم هاك ( افارخو افارخمو افرخم ) هلوق . هلسي

 نسحت ال ىأ ( ءاقرخ ) هلو . ناتسبلا لع فرخلا قلطأو ليخنلا ءانج فرغلا یمصالا لاقو « عمجي ىأ مط فر
 هژاضقنا ىأ ( هنرق مارخنا ) هلوق . صقنب ال ىأ ( مرخي ال ) هلوق . لمعلا

 نم طلخ ام وه ( ازخ تبل ام ) هلوق ۰ ةلاخنلا نم عنصی سيح وه ( ريزخ ىلع ) هلوق : € ز خ لصف )

 . ضاتریل بعصلا ريعبلا فنأ ىف لممت رعش نم ةقلح ىه : ( ةمازخم ) هلوق ٠ اننوليزي ىأ : ( اننوازتخم ) هلوق
 هلمو « نيحوضفم الو نينابم ريغ ىأ ( ايازخ ریغ ) هلوق ۰ *ىذأا هيف نزخ ام یهو ةنازخ عج ( نارا ) هل -

 هللا كير الو ینزخت الو امهحضفن ىأ امہ رخت هل وق

 هتدعبأ بلكلا تأسخ بدالا ىف لاق « رجز ةللك یه : ( أسخا هلوقو « اثساخ ) هلوق : ( س خ لصف )
 ترسخو تسخ هنمو « رساخ لاضلا نال مزاللاب ريسفت یهو : ( لالض ىأ رسخ ) هلوق . نيدعبم نیتساخ « ادرط

 « ضعبلا ىف فوسكلاو لكلا ىف فوسشا ليق نيدحتفي : ( سمشلا تفسخ ) هلوق ٠ ريخلا تمرحو تکساه ىأ

 اب لح نم وأ یه روغت نأ ضرالا ىف فسخلاو

 . ناعقيعتو سيق وبأ اهالبج ةكم ابشخأو ةبشخ عج : ( ةدنسم بشخ ) هلوق : € ش خ لصف و
 « تارشحلا یهو مضلاو رسكلا زوج و هلوأ حتفب : ( ضرالا شاشخ ) هلوق ٠ تود ىأ : ( ةشخخ ) هلوق



 همس ۱۱۴ ل

 . طلغ رهو تاينلاب اهرسفو 6 لاریهالاب ءاخلا معي فو « هاتم وهو مع نزو شش موضعيل و

 رصبلا ضفب ریظیو نوكسلاو للذتلا وه عوشخلا لصأو مزاللاب ريسفت وهو اقج نينمؤملا ىأ ( نيعشاخلا ) هلوق

 در لشو سيل ىذلا توصلا وه نالا نیک و نی ) ةن شخ توهم ( هلوق ۰ ترصلا ضءجخو

 ةرصاخلا : ( اهاترصاخ تدتماو یر اخ ) لوق . بس تاذ ىأ : ( ةبيصخ ) هل : € ص خ لصف إل

 وهو ىلصصي نأ هانعم ارصتخ لجرلا ىلصي نأ یمنو ةالصلا ف رصخلا نع ین هلوق هنم و «رصخلا یهو ةفورعم

 اكو الأ ةاقم ل كو ورا شد رام املع اکو اصع هدییو ىلصي وأ هترصاخ ىلع *کوتم

 راصتخالا ريسفت هلك اذهو : تلق . ةروسلا متي الو ادعاصف ةيآ ةروسلا رخآ نم أرقي نأ ليقو « اهدوج الو

 فصخلا لصأو اهزرخأ ىأ ( لمن فصخأ ) هلوق ۰ ةجاح ىأ ( ةصاصخ ) هلوق ۰ لوألا ديؤت رصخلا ةياور نكل

 ةرجحو نيتحتمب ( ةفصخ ) هلق . ضعب ىلإ هضعب ناعمجي ىأ ةنجلا قرو نم اميلع نافصخم هنمو « عمجاو مضلا

 ةدرفنم ةمل ةاصخلا لصأو ةلاح وأ ةيعش وأ ءزج ىأ : ( قافنلا نم ةلصخ ) هلوق . صوخ نم ريصح ىه ةفصخع

 دحاولا ىلع قلطي نوكس مث حتفب مهخلاو , ماصخلا ريثك ىأ هيناث رسک و هلوأ حتفي ( مصخلا ) هلوق . مسجلا ىف

 ةيدارلا مف انه هب دارااو فرطو ةيحان ىأ نوكسلا مث مضلاب (مصخ نم اهنم "دس ام) هلوق ٠ اركذمو اثنؤم عمجلاو

 نيش الا لس وأ ركذلا عطق وهو ءاصلا نم لعفتسي ( ىصختسي ) هلق . لفسألا

 ( دوضخم ) هل . بايثلا امف لسفي ةبرصقلا هبش هثلاث حتفو هلوأ ركب ( بض#لا ) هلق : €( ض خ لصف 2

 تاينلا نم رض او ةاهتشم ةمعان ىأ : ( ةولح ةرضخ ) هل . هل كوش ال یذلا لاقيو « المح رقولا دهاجب لاق

 ( رضخلا ةلك أ الإ ) هلق . ابحالص ودبي نأ لبق راثلا ع یه ( ةرضاخلا عیب نع یه ) هلق . "یرطلا صخرلا

 ضدالا ىف صئاغ لصأ هل ام دارلا یرهزالا لاق « داب ءارض | ةلك آ مهضعيلو «حتف مث مطب حو رسک مث حتفب

 ةستك هلرقو <« مومظعم E ( شيرق ءارضخ ) هلو . ةيرطرو ةرضخ هيف قب هال هنم رثكتو هشت ةيشاملاف

 ردصم وهو اللذم ىأ رسکب و هلوأ مطب : ( ان عینی ( هلو . ةرطخ ديدحلا داوس ىلع قلطأ ةابلم ىأ ءارضخ "

 ش ۱ عضاخ عمج وأ عضخ

 ىع تدطخو مثإلا نم ردصم حوتفم أطخلاو تئطخ مسا وهو امل ىأ : ( أطخ ) هلو :€ ط خ لصف )

 مضيف اههريغو ديعلاو ةعحلا ىف امأو « حاکسلا ف كلذ ىف ملکنلا وهو رسكلاب ( هیخآ ةبطخ ىلع ) هلق . تاطخأ

 سوسوب یآ ارم نم مو ؛ ءاطلا رسکب ( رطخي یتح ) هلق . مالكلا ىأ : ( باط ا ىف فرعو ) هل . هلوأ

 « ةيضق ىأ هلوأ مضب : ( ةطخ ) هلو ۰ كلاباا ىف امقلی ىأ : ( هسفنب رطاخي ) هلق . ليات ىأ هیشم ىف رطخو

 نيغلاب هطيطغ ىوريو ۰ مكان وهو هسفن توص یآ : ( هطيطخ ععآ یح.) ه]ق ٠ قح مآ ىأ دشر ةطخ هنمو

 عضوم طخلا ىلإ اب وسذم اعر ىأ رسكسلا یحو هلوأ حتفب : ( ايطخ ذخأ ) هلق . ةغللا ىف فورعلا وهو ةمجملا

 « ضدالا ىف تامالع مع ىأ : ( اططخ طخ ) هل ۰ هلع لثم لع ىأ : ( كاذف هطخ قفاو نف ) هل ۰ نیرحبلاب

 : ( ةفيطخ ( هلق . هنفطط هلرق هنمو « ةءرسب هب بهذب ىأ : ( ريطلا هفطختي )هلق . هجزب تططقن هلوق هنمو

 ذخأ ) لوق : ةعرسإ نوفطتخ ىأ ةفطخ نجلا نإ هلوقو 3 نإللا نم نوکست ليقر « ىنعمو انزو ةديصع ىأ



 تا۱۳

 ماطخلا عضوم ىف ةبرضلا تءاج ىأ هفنأب مطخ هلوقو « موطخم هنمو « ريعبلا سأر ىلع دش لبحلا وه : ( هماطخب
 تاوطخ هلوقو ,©")وطخلا نم وه : (ناطخم هلوقو « هالجر طخت) هلوق. لبجلا مطخ هنمو ؛ فنالا مدقم مطخلاو

 تاوطخ اپعجو ةدحاو ةوطخ توطخ لاقیو « ردصلا حتفلاب و یثلا ىف مدقلا لقن نيب ام مضلاب وهو ةوطخ ممج
 اطخلا ةرثك هنمو اطخ ًاضبآ اپمجو حتفلاب

 انإ هلرقو « اورفخت ال ) هلق ۰ تولا نم برق وأ تام ىأ ءافلا رسكب ( تفخ ) هلو : ( ف خ لصف )

 هلوقو « مهتكس ىأ ( مبضفغ ) لوق . هترجآ اذإ هترفخو هب تردغ اذإ لجرلا ترفخأ لاقي (.كرفخن نأ انهرک

 طسقلا ضفخ هنمو « هلامآ ىأ رصبلا ضف هلوقو « اهرفخأ ىأ مهتاوصأ اوضة هل وقو « هتلمأ ىأ هيلاع تضنفت
 دیدشتلاب ( مؤافخأو ) هلق . ةنجلا ىلإ اموق عفرت ىأ ةعفار رانلا ىلإ اموق ضفخت ىأ ةضفاخ هلوقو « هعفريو
 هلصأو مونلا نم ةنسلاك ( ةقفح لا ) هلو . دواج نم لجرلل فالغ ( فخ ) هلوق . فيفخ عمج فيفختلاب مهفافخو
 مآ انيلع فخأ هلوقو « ىنعملاب ريسفت وهو لصالا ىف اذك : ( ليلذ ىأ یخ فرط نم ) هلوق ٠ سأرلا ليم

 رراس ىأ ( تفاغ ) هلوق . ارس نوجانقي ىأ نوتفاختي هلوقو « ءافخإلاب

 . سرفال نارحلاك وهو ىثملا نم تعنتما ىأ ازومبم نيتحتفب ( ءاوصقلا تالخ ) هلوق : ( ل خ لصف )

 . ةعيدخ ال ىأ ( ةبالخ ال ) هلق . امعدخ ىأ ( املخ ناك نإ ) هلق . ةولخلا ىأ دملاب ( ءالخلا هيلا ببح ) هلوق
 جيلخو « بنج نم جرخم رهن ىأ : ( جيلخ ) هلوق . هنم ذختملا لبحلا ىلع قلطيو فيل وه مضلاب : ( ةبلخ ) هلوق

 ( ناطيبشلا هسلتخي ) هلوق . نجلتخيل هنمو « ىنم !وعزتنا وأ اوعطتقا ىأ ( ىنود اوجلتخا ) هلوق ٠ هبناج ىداولا

 « هلع نم “ىلإ صلخ هلوقو  ىمظع ىلإ تصاخ هلوقو « ماللا ضب ( هيلا صلخأ ) لوق . ةعرسب ةقرس هذخأب ىأ

 ىلإ نالف صاخ عرابلا ىف لاق « نونمؤملا صاخ اذإ هلوقو «هقفلا لهأ ىف صلخن هلوقو « كيلا صلخن انسل هلوقو
 رسكلاب صاخلاو نيراتخلا ىأ ماللا حتفب نيصلخلا كطهرو : هلوقو « ةاجنلاو ةمالسلا ىلع قلطيو هيلإ لصو نالف

 ناك نص تيب وه : ( ةصلخلا وذ ) هلوق . اوازتعا هانعم لصالا ىف لاق ايجن اوصلخ : هلوقو « ءايرلا نم ماسلا
 طلخ هل ام هلوقو « طولخلا ىنممب رفلا نم طلخلاو ءاكرشلا ءاطلخلاو نيكي ر ىأ : ( نيطيلخ ) هلوق ٠ سرد دالبب

 . قالطلا باوبأ ىف فورعم ماللا نوكسو مضلاب : ( عاملا ) هلوق ٠ جرخ اذإ مامالا لفث نم “یش هطلاخي ام ىأ

 . هعم اهوسبل ىلا نيبلا اوعزن مهنأكف ميفلح نم هوجرخأ ىأ ( اعولخمو اعيلخ اوعلخ ليذه تناك دقو ) هلوق

 ضايع لاق « هتحئار ریغت ىأ ( مئاصلا ف فول ) هلوق ۰ اذه عفري نيح اذه عضي ىأ ( انيديأ فلتخت ) هلوق
 . بيغ انلاجر ىأ مضلاب :( فولخ انرفنو) هل . اممب ميضمبو مضلاب مهضءبو حتفلاب هنولوقي رثكالا
 : ( رک ذی نأ دارأ نمل هفلخ ) هلق . نيرباغلا ىف هفلخي هنمو « كدعب دعقف كفلخ ىذلا فلاخلا ( فلاوخلا ) هلؤق
 . مهئافقأ ىلإ لثرت ليق ( مكهوجو نيب هللا نفلاخیل وأ ) هلوق . راهلاب ةكردأ لیملا نم لمع هتاف نم لصالا ىف لاق
 ىأ ( دحاو كفلخو كفالخ ) لوق ٠ لخلا فصن امل ىضمي ىتلا یهو ةفلخ عمج ماللا رسكب ( تافلخ وأ ) هلوق
 . ربظلا ىف اباب ىأ ماللا نوكسب ( افلخ هل تاعجلو ) هلوق . نیلا ةغلب وهو نايلقإ ىأ ( نافالم ) هلوق ۰ كدعب نم
 مهفلخ نم مدصقأ ىأ ( لاجر ىلإ فلاخأ مث ) هلوق ٠ هلعفي هنأ ركذ ام فالخ لمف ىأ ( فلخأ دعو اذإ ) هلوق

 ثيدحلا يهاظ وه اكو او نودب « طخلا نم » باوصلا ( )١
 ةمدقملا ١6# سما :
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 ۰ نسح قلخب مه اوقاخت ىأ : ( سانلا ارقلاخ ) مث ۰ ةرغ ىلع مذحال ةالصلاب الغتشم یاب] مهنظ فلاغأ وأ

 لاقي ىعطقا ىأ ( قلخأو ىلبأ ) هلوق . لوقب ام قاخي بذاكللا ناک قالا نم هلصأو بذک ىأ ( قالتخا ) هلق

 ىأ ( ةرامإلل قيلخ ) هلق . لاب ىأ نيتحتفي ( قاخ بوث ) هلت . ءافلاب قاخأ مبضعبلو « قاخأو بوثلا قلغ

 ىلع مهقالخأ ) هلق . بيصن ال ىأ ( قالخ ال ) هلو . نارفعزب طولخ بيط ىأ ( قولخن ىتأ ) هر . اهب قيقح

 هرعش فرفی ىأ ( هرعش لوصأ لاخي ) مث .نيتمضب قسنللو رثك ذل ماللا نوكسو هلوأ حتفب ( دحاو لجر قلخ

 ىأ مالسإلا ةلخ هلوق هنمو « ةدوم ىأ ةلخالو : هلوقو « ةلاخع ىأ : ( لالخ الو هيف عيب ال ) هلق . الا هلخدی

 صلاخلا قداصلا ليلا و الا ءارغلا کحو حتفلا ضایع هجوو لا ىف ربشأ رسکسااو ءاخلا ةثلثم ةلخلاو هتدوم

 ىف ) هلوق ۰ ةقيدص ىأ ةلباح عمج : ( ةحيدخ لئالخ ) نقف . كلذ نم “ىش ىف هدنع لاخ ال ىذلا ةدوملاب صتغلا

 للختلا نم : ( ملالخ ) هلق . ةجاءاو ةلصخلا حتفلاب ةلخلاو عملا ماقم دحاولا مانأ هلال ىأ مضلاب : ( اهتلخ

 . اهبابش بهذ ىأ اروصقم (اهنم الخر هلؤت ۰ تاحسلا فاعضأ ىأ باحسلا لالخ نمو ایپ ىأ (افالخ انرج وإ

 ةدرفنم ىأ ( ةيلخمب كل تمل ) هلق ۰ بطرلا تابنلا وهو أطخأ دقف هدم نمو روصقم ( اهالخ لتخ ال ) هلو

 ةجاحا ءاضق دنع اوفشكتي ىأ ( اولختي نأ نويحتسي اوناک ) هلق . كب

 ١ لقعلا ىماخ ام رفلا ) هلو . ام نکس رانلا تدح : هلوق و « نيدماه ىأ (نیدماخ) هلون : € م خ لصف (

 مضلاب ( ةرخلا ) هلق . رخ ركسم لك ملسم ىف تبث دقو بنعلا ها هصاصتخا عز نم ىلع دراو وهو هاطغ ىأ

 رخ ) هلق ۰ نیتمضب رخ عمجاو سأرلا ةرتس ىه ( اهرامخ ىلع ) عوق . نيفكساو هجولا ردقب روفضم ریفص ريصح

لذب شيجلا ىمس لبق : ( شيم ا سیلاو ) هلت . ىهجو ترخو هت رخ الأ هنمو هطغ ىأ : ( كءانإ
 ابلق هل نال ك

 نأ امأش برعلاو ىعرش مأ سدمختلا نأب ضايع ددرو « سمخ هنال لیقو  ةرسیمو ةنءيمو ةفاسو ةمدقمو

: ) 
 شوم ) هو ۰ ةمينغاا ءازجأ ةسمخ نم ءزج اهئاكسإو ملا مضي سلاو « فيصن فصتلاو سيمخ ,رسمخلل لوقت

 ءاسک ىعصالا لاق ( ةصيمخ ىف ) هلق . شومخ نم حرش صققا هملهو « ال رثأ ال ىلا تاحارجلا ىهو شودخ ىأ

وأ صيمخ باي ضرعب ) هلو . نالع هل عبرم ءاسك ةديبع وبأ لاقو < لعم زخ وأ فوص نم
 هركذو ( سیل 

 هباصأ ) هلق . ةصيخلا ريكذت هنأ ىلع ىراخبلا ىف ام هجوو , ريغصلا بوثلاب هرسفو ةلمبملا نيسلاب ةديبع وبأ

 ةصخم لصالا ىف لاق < هب عوجلا نع علو عوجلا نم هنطب ىف اروض ىأ ملا حتش : ( اصمخ هب تيأرو صمخ

 لمخ ) لۇق . كارالا وه ( طلا ) هلق . ضرالا ىلع هنطاب نم ىفاجتملا وه : ( همدق صمخأ ) هلق . ةعاجب ىأ

 بايثلا نم دوسالا لينا ليقو « ناك نول ”ىأ نم لمخ تاذ ءاسک ةليخلاو بده ىأ ( قيقر

 ( ثنخلا فلخ ) هلق . روجفلا وهو ىتلا نم قتشم شأ ىأ ( هنا دنع مسا أنخأ ) ملت : € ن خ لصف )

 زنم مل ) هلو . توملا دنع ىثناو لام یا ( ىرجح ىف ثنخنا ) هلق . ءاسفلا قلخي قلختملا فطعتملا رسکستلا ىأ

 سان ا هنمو « هبلق ىلع ضبق ىأ ( ناطيمثلا هسنخ ) هلق . ابضبق ىأ ( ماهإلا سنخ ) هلق . ناني مل ىأ ( محللا

 ريظتو راهنلاب بيغت ابنال ليقو « عجرت ىأ اهارجب ىف سفخت ىتلا موجنلا ىه ( سن ) هلق . هم ةفلابملا ظفلب
 یرفصلا عبصإلا ىه : ( رصنخلا ) لوق ۰ نيرمقلا ىوس ام ةسئخلاب ممضعبو ةرايسلا ةعبسلاب مبضعب ابصخو ليللاب
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 ةنغ هيف توص هل ءاكب ىأ ( نينخ مهل ) هلق . لذأ ىأ ( مسا عنخ ) هلق . ىطسولا ىلع قلطي دقو

 برقب عضوم ( خاخ ةضور ) هل . ريغص باب اهلع نيتيب نيب ةكوك ىأ ( ةخوخ ) هل : و خ لصف و
 . رقبلا توص وه : ( راوخ ) هلو . فيحصت ابن اولاقو مج مث ةلمهمب ةناوع نآ ةياور ىف عقوو دسالا هارح
 . هصخت ةجاح ىأ ةصاخ ريغصت : ( ةصيوخ ) هلت . دلب نامركو مجعلا نم ليج زوخلا : ( نام رکو زوخ ) هلق
 ( فرغت ىلع ) هل . نوسبلت ىأ نيتمجعملاب : ( نوضوختيف ) ]وق . بهذلاب ةجوسنم ىأ : ( ةصوخغ) هلق
 کمدخ یآ : (کلوخ کناوخ] ) هل انطعأ ىأ : ( ال“وخ ) هلق . فوم ا نم ةفيخو اعرضت صقنت ىأ
 هنم تبني ام لوأ یه ( عرزلا ةماخ ) لوق ٠ انالذي ىأ ةديبع وبأ لاقو « انحلصي ىأ ( انلوختي ) هلق . ؟دیبعو
 هلوأ ىف تبثأ نم ذشو لک ال ةدمملا ةدئاملا وه هض و هلوآ رسكب : ( ناوخ ) هلق . افیعض وأ ایرط اضغ نوكي
 ابف سینآ ال ىأ ( ةيواخ ) هلو . خأ عج ظفاب ةزمه

 نيب ) هلن . كتريخ باطأ ىأ : ( كريختسا ) هلوق . انامرح ىأ : ( كل ةبيخ) هلق :  ىخ لصف و
 ريخ ) هلو . حتفلاب ةريخ اهتدحاو : ( نادح تاريخ ) هلق . ىضاقلا لاق اذك . راتخا ردصم وه : ( نيةريخ

 مهضعبلو ( سانلا ررخأ ناك رفعج لضف ىف ) هلق . رييختلا ىأ ( رايخلا عيب ) هل . لضفأ ىأ ( راصنالا رود
 ىف اوامعتسي مل نكل ليضفتلا لمفأ ىف لصالا وه فلالا تايثإ كلام نبا لاق ۰ روپشلا وهو هلوأ ىف فلأ ريغب
 ثيداحالا ضرب 5 لصالا لمعتسا دقو 4 ااو ریخالو ie) ۳ ر ىلاعت هلوقك رشو ريخ الإ رشلاو ريخلا

 ه ريخآلا نباو تاريخلا مماق اپ ه : ةيؤر لوق هنمو !ذبك
 ملا تفي : ( طيحلا ) هه ۰ ءارلا دیدشت و نيشلا حتفن رشآلا باذكلا نم ادغ نوملعيس أرق هنأ ةبالق ىلأ نعو
 . بصحلاب فورعلا ىداولا وه : ( ةنانك ىنب فيخ ) هل ٠ ةربإلا ىأ نوكس مث رسکب و بوثلا ىأ ءاخلا رسكو
 ىأ ( ءاليخ ) هلت . هنظأ ال ىأ ( هلاخأ ال ) هلق . ىلإ لیخم لثم ىلإ لاخي هلوقو « نظي ىأ ( هيل] ليخي ) هلو
 لاخلا لوألا باوص كلام نبا لاق : ( دحاو لاتخلاو لاتخلا ) هلق . ةليخم نم هراز] رجب هنمو « احرمو اربك-ت
 ةباحس ىأ ( ةليخم ىأر اذإ ) هل . ىلرصألا ةياور یهو تحت نم ةانثملاب نوكي نأ زوج و یهتنا ةانثملا ءاتلا فذح
 : ( نيعالا ةنئاخ ) هلق . ءاخلا ةرسكل واولا تبعذف افوخ رضأ ىأ : ( ةفيخ سجوأ ) هلق . رطملا اهف ليخي
 ديج راتخم ىأ ( رايخ لج ) مث . ةيفاع هللا هافاع مل وقك ردصملا ظفلب وهو هنع یهن ام ىلإ رظنلا وه

 ةلموملا لادلا فرح

 لآ بأدك إل لوق ريسفت ىف دما هلاق لاح ىأ : ( بأد ) ل . ضرم ىأ : ( ءاد) هلق : ( اد لصف إل
 أدأدت لاقي یرخالا ةءاورلا ىف اک ىلدت ىأ : ( ًادآدت ) هلو ٠ اممأدو ىنأد هنمو ةمزالملا لاحلا بأدلاو ( نوعرف
 لفس ىلإ ولع نم طحن | اذإ هدهدتو

 نم ) هلق . ةضرالا ىأ : (ضرآلا ةباد) هلق . عرقلا رصقيو دودع ( ءابدلا ) هلق : ( ب د لصف )
 ىلع نوكي یذلا حرجلا وه ءابلا حتفب ( ربدلا أرب ) هلق . هلاد حتفي دقو مسیربا نم ةذختملا بايثلا ىه ( جابيد
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 . اوعطاقت ال ىأ ( اوربادت ال ) هلوق . رخآ ىأ ( رباد ) هلق . هتوم دعب ىأ ( ربد نع امالغ ) هلق . ريعبلا ربظ

 ةبيرغلا حرا ىه ( روبدلا ) هلو ٠ بيبانزلا ليقو لحنلا ةعامج ةدحوملا نوكسب ( ربدلا نم ةلظلا لثم ) هلوق

 لهأ ىأ : ( روثدلا لهآ ) هلوق ٠ قوطغ ىأ : ( ینورثد هلرقو <« دملا اأ اي) هلق : ( ثد لصف إل

 ريثكسلا لاملا

 ةاش ) هلِوق . باذكلا یا : (لاجدلا ) هلوق . ةلالاو حالسلا لماك ىأ : ( ججدم ) هلوق : ( جد لصف ١

 ۱ ناويحلا نم تيبلا فلأت ام یه ( نجاد

 ىأ : (سشل ضحدت ) هلوق ٠ نیدورطم ىأ نردوحدمو « ادرط یآ : ( اروحد ) هلوق : ( حد لصف )

 اوضحدیا هلثم ةهلزم ضحد هلوقو < قل رلا هنم نوكي ءاملا ىأ :.( نيطلاو ضحدلا ) هلق . ءامسلا دبک نع لوزت

 هقاس ام هيف طسإ ىأ لیسلا یحدو ابطسب ىأ : ( اهاحد ) هلوق . مدق هيف تبثي ال اقلز قلزا ضحدلاو اوليزيل

 بارت نم

 الاد تبلق لعتفا ءات ىف تمغدأ ايلف ةمجعملا لاذلاب رخذلا نم هلصأ : ( رخدآ نل ) هلوق € خد لسف و

 هاموو ىناطخلا هلاق ليخنلا نيب دوجوم تبن لیقو « ناغدلا ىف ةغل وه ليق : ( خدلا ) هلوق . زونکلا رخدلاو

 اتيب ىأ : ( مه الخاد تجلوف ) هلت ۰ ليلذ ىأ رخاد ةلذلا نم هلصأو نيعضاخ ىأ : ( نيرخاد ) هلوق . ضايع

 ( الخد ) هلوق . دسجلا لپ ىذلا هفرط ( هراذإ ةلخاد ) هلو . هيف نولخدي اناكم ىأ ( الخدم ) لوق . اعدخ وأ

 بيغ ىأ ( هنخد امو تاق نخد ىلع ) هلوق . رانلا نم دمصي ام وه ( اناغد ) هلوق . ةعيدخو اركم ىأ نیتحتفب

 صلاخ الو فاص

 كلذ عفد ىنعملاف عفدلا وهو ءردلا نم وهو لصالا ىف اذك متفلخا ىأ : ( متأرا داف ) هلوق : ( رد لصف و

 عج هيناث حتفو هلوأ رسكب ( ةجردلا) هلوق . هتعفد ىنع هتأردو نومفدي ىأ ( نوءردب ) هل . ضعب نع مهضعب

 وهو جيردتلا نم ( مبجردتسذس ) هلوق . ملالسلا یهو نیتحتفب ةجرد عمج ( مزمز جرد ) هلق . هلوأ مضب جرد

 ىأ ( اراردم ) لوق . قفدني ىأ ( اهيل رديو اهرد منعیو ردلا نبل ) ِهْلوَق . لبم ىلع “ىلا ىلإ *یشلا نم ةلقنلا

 . ىنعمو انزو جرحدت ىأ ( ردردت ) هلوق . نانسالا طوقس كيرحتلاب دردلا ( دردت ) هلوق . اضعب هضعب عبتي

 نم لاعفم ساردملاو هيف نوءرقب یذلا تيبلا وه ( ساردلا تيب ) هلو . ةعم أرقب ىأ ( نآرقلا هسراديف ) هلوق

 . هبامذ ىأ لسعلا سورد تفخ : هلوقو « مهتوالت ىأ : ( متسارد ) هلوق . هدب ابساردم مضوف هنمو « سرالا

 « كاردالا نم مسا وه ( لفسالا كردلا ) هلق . برحلا ف سبلي ىذلا بوثلا ىأ ( عردلا سبل و هعاردآ ) لوق

 . ءاقشلا قا ىأ ءاقشلا كرد هلوق هنمو < هتجاح ءاضقا کرد هلوق هنمو « اغوکسو ءارلا حتفب كردلا لاقب و

 . هخو نم ىأ ( هنرد نم ) هلق . اضعب مبضعب قحل دارلا نأكو لصالا ىف اذک اوممتجا ىأ ( اوکرا دا ) هلوق

 ريصق لمخ هل بالا نم برض وه ( كونرد ) هلوق

 هتسد) هلق . ةنيفسلا عالضأ ىه« رسدو حاولآ تاذ : هلوقو « هعفد ىأ (رحبلا هرسد) هلو : ( س د لصف )
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 ( صم ةركسد ىف ) هلوق . ةيفخ "یشلا عضو ىأ سد هلصأو اهاوغأ ىأ ( اهاسد ) هلوق . هتبغ ىأ ( هبوث ف

 مسدلا هباصأ ىذلا بوثلاك ةو ىأ داوسلا ىلإ نوللا ةريفتم ىأ ( ةعد اذکو ءاعد) هلوق . رصقلاك ءانب ةركسدلا

 ءادوس تاياورلا ضعب ىف ناف ىلصالا اهنول كلذ ناك ليقو « قرعلا نم كلذ ناكو هوحن و تيزلا نم

 ىف اذك تمعد نم نوعفدب ىأ : ( نوءدي ) هلوق . نيءلا داوس ديدش ىأ : ( جعدأ ) هلوق : ( عد لصف إل

 . ماعطلا یه روبشلا ىلع لادلا حتفب ( ةوعدلا بحي مل نم ) هلوق . ةمجعملا لاذلا ىف ىتأب ( هتعذف ) هلوق . لصآلا

 هت وعد لادلا رسکب ی ةياعدب ) هلوق . اوعادت ىتح هتمو « نالف لآاي موق یھ ) ةيلهاجلا یوءدب ( هلق

 مذنب ( ”ىط راعد ) هلوق ۰ اهف جوي ام لمعلا ىلإ ساناا نرعدب ىأ ) f باوبأ ىلع ةاعد ) هلوق ۰ دیح ول یهو

 قراسلاو دسفلا ىلع قاطيو ریرشلا وهو رعاد عج دیدشتلاو هلوأ

 ةامسملا یهو ةرذملا ببسإ قلا زمغ وه هلوأ حدس : ( نکدالرآ نورغدت ) هلوق : ( غد لسن ال

 ةابللا طوقسب

 ىذلا ریسلا حتفلاب فدلا ( ةفاد تفد ) هلوق . فحصلا فاح ىأ : ( نیتفدلا نيب ) هلوق : € فد لصف 3

 . سارعالا ىف هب برضب یذلا وهو حتفیو مضلاب وهو فدلاب نابرضت ىأ : ( ناففدت ) هلوق ٠ ديدشب سيل

 هب تأفدتسا ام ( ءفدلا ) هلوق . امف كتيشم توص ىأ حتفلاب ( كيلعت فد ) هلوق

 هب رض ىأ ( بابلا قد ) هلوق . تركنا ىأ ( ابقنع تقدناف ) هو : 6 قد لصف إل

 . ةدحاو لايجلا لعج نککدف هلوقو 2 اتكدف هلوقو 08 تل رز ىأ : ( تكد) هو : ( كد لصف )

 ءاكد ةفانو ضرالاب هقرلآ ىأ :( امد گد ) هلوق . داوسلا دیدشلا وهو نکدآ هنول راص ىأ : ( نكد یح )هلو

 هلم ضرآلا نم كادكدلاو اهل مانس ال

 ًاضيأ ماللا حتفبو لادلا حتفب لاقيو هلك ليللا ريس ماللا نوكسو مضلاب وه ( ةجلدلاو ) هلوق : ( لد لف ١
 لسيللا راس فيفختلاب جلدأو ليللا رخآ راس ديدشتلاب جدأ لاقيو « هلك ليللا ريس وه ليق ءاوجلدأف : هلوق كلذكو

 جرخت ىأ ( هبانقا قلدنت ) هلوق . ليللا رخآ راس ىأ مل ذا نم وه اجل دم هائيقاف هلوقو « رنک الا لوق اذهو هلك

 ینعع قأيو ءاوتسالا نع اهاوز نم وه ( سمشلا كولد ) هلوق . خسولا جارخ) جاع یآ ( كاد ) هلوق . هؤاعمأ
 .ةنسمحلا ةقيرطلا یهو ايده ىأ( الدو اتع سانلا هبشأ ) هلق . هئياده ىأ ( قيرطلا لد ) هلوق . بورغلا

 جرفن هوحرج ىأ ( هبج و اومد ) هلق . ماح ىأ حتفیو هلوأ رسكي ( ساميد نم ) هلوق : ( مد لصف )

 ةثلثم هلاد نإ لاقيو « علطلا داسف وه ملا فيفختو مضلاو حتفلاب ( نامدلا ) هلوق ۰ مدلا هنم

 ' . ةيباخلا ىهو حتفلاب ند عج لادلا ركب ( ناندلا ) هلوق . خسولا ىأ ( سندلا ) لوق : ( ند لصف ال

 ةريقملا ىأ : ( ةيندلا ) هلوق ٠ ةبيرقلا ىأ ابضو لادلا رکی : ( ایندلا ةرججا ) هلوق . ةبيرق ىأ : ( ةيناد ) هلوق

 ىنعمو انزو
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 . تشهدف هنم و ىنعمو انزو لهذ ىأ : ( شهد ) هل . أدأدت ىف مدقت : ( هدهدت ) لو : ( هد لصف )

 سيئر ىأ برعم ىمراف ًاضيأ مضلابو هلوأ رسكب : ( ناقعدا ) هو . سابع نبا هلاق ةلتع ىأ : ( اقامد هلوق
 ( نونهدیف نهدتول اودوال لثم نويذكم ىأ (نرذهدم) هلوق ."یرلا نم ناواد رس ىأ (ناتمامدم) هلوق . ةيرقلا

 ىأ هللا دودح ف نهادملا لم هلوق هنمو « ةنهادلا نم ناهدالاف الإو مزالااب نیست هزأكو لصالا ىف اذگ

 ةيهادلا نم لعفأ ( مر ىهدأ ) هلوق ۰ ابن حناصلا

 تبلت : : ( رفكلا ةراد نم ) هلق . ةنيدملا تاحود هنمو ةريبك ةرجش ىأ : :( ةحود ) هلوق : ( و د لصف ١)

 ( ىودد ) هلوق . روبظلا وهو ةلردلا نرکست ىأ ( اني ذيلع لادوف ) هلوق ٠ ند ,ضرخت ىأ ( نوکودت ) هلوق . رادلا

 یرد )هلو ٠ كوم نم ةميرق ةيرق یه ارحتفو لادلا م 2 : ( لدنجلا ةهود) هل ٠ جوع وأ ءار دلا هل مذص ىأ

 هعباتتو هعفر ىأر ( هتوص

 : دهاجي هلاق « باذعلا ءرسلا ةرئادو ةلود ىأ : ( ةرئاد )هل ۰ مدقت : ( جاید ) لوف : € ید لصف )

 ماعطلا سود وهو سايدلا نم لعاف م: ( ساد ) هلق . نارودلا نم لاعيف هنأكو ادحآ ىأ : ( ارايد ) هلوق

 بالا نيدلاب دهاجي لاقو < نونادت هنمو نادت نيدت 6 رشلا و ربا ف ءازجلا ىأ : ( نردلا ) هلق . هدصح دعا

 بساح باتک ىأ ( ناوید مپعمجب ال ) هلو . نيبساحم نينيدم

 لا لالا فرخ

 ةزمملا لبست دقو سأرلا نم ابعضوم ىلع قلطيو « ىتيصان رعشب ىأ : ( قيؤاذب ذخأ ) هلت : ( اذ لصف )
 اط هلوأ حتفو

 نم فورعملا ريطلا وه : ( بايذلا لقب ) هلو . هفيس فرط ىأ : ( هيبدث نيب هبابذ ) هلق : ( بذ لصف ١
 عمجاو د>ا وال لاقي عج مسا وه ليقو « ةبابذ دحاولاو هو وهو تارشلا ةلمج

 اهأبخ ىأ كيرحتلاب : ( اهرخذ ) هلت : 6 خذ لصف »

 ةدحاو هلوأ حتفب : ( ةرذ ) هلق . اهنم عمدلا بصنا ىأ ءارلا حتفب لاقي : ( تفرذ ) هلو : € رذ لضف و

 لوو « ابعد ىأ : ( اهرذ ) هلو . كلذ ريغ ليقو سمشلا نيع ىف ربظي ىذلا ءابهلا ليقو ريغصلا لثلا وهو رذلا

 هريغ لاقو حایرلا ىلع لاق ( تايراذلاو ) هلق . اميرس وأ ًاريثك ايشاف ىأ ( امیرذ اتوم ) هلق . عدت ىأ رذت نأ

 ( حايرلا هورذت  لاعت هلوق هنمو ةيرذتلاب سآ لعف ءارلا ديدشتو لاذلا مضب ( فورذف ) هله . هق"رفت هورذت

 ىناطقلا نم عون ءارلا فيتو لاذلا مضي ( ةرذلا ) هلق . هتراطأ اذإ هيرذتو هورذ# حررلا هترذ لاقي هقرفت ىأ

 يآ ىلاعالا شیپ یا : : ( یرذلا "رغ ) هلق فورعم بیطلا نم عون وه : ( ةريرذب ىتأ ) هل . هک زلا ىف هركذ

 هض زوجبر هلوأ رسکب وهو هالعأ ءىش لك ةورذو « ةمنسالا
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 یورو اد دش اريغ هت رغ ليقو هتفنخ ىأ ةانثملا دب دشل و نيعلاو لاذلا حف : (هتعذ) هلوق : 4 ع ذ لصف#)

 اعزف ىأ ارعذ هلوقو « اهتعزفأ ىأ ( امترعذ ) هلوق . فنعب هتمفد ىأ ةلمبملا لادلاب

 امأو « هريغو حيرلا بيطال لاقي ءافلا حتفب رفذلا نم وهو ی ذ ىأ : ( رفذأ كسم ) هلوق : ( فذ لصف و

 حبيرلا هيركسلاب صاقت لادلا لامهإو اهتوكسي

 وه لاق : ( ناقذآلا ) هلوق ۰ موقلحلا فرط لیقو رحنلا ةرقن ةنقاذلا ليق : ( یننقاذ ) هلوق : ( قذ لصف إل

 نفذ دحاولا نييحللا عمتج

 سيل ةديبع وبأ لاق ( ارث آ الو اركاذ ال ) هلوق . امدرح ةدش ىأ ( اهزاکذ ىنقرحأ ) هلوق : ( ك ذ لصف إل

 : ( رک ذلا ىلإ اودعق ) هلوت . اذك ثيدح نالفل ترک ذ لوقت اک الئاق هانعم انو نابسنلا دض رک ذلا نم وه

 . اب لاذلا نوکسو فاکااو ملا حتفب هطبضف رک ذلا عضوم لاق نم اذک و تقولا وه لاق نم موو صاقلا ىأ

 . بیلفنلا باب نم وبف هاتیصخو هرکذ دارلا لیقو ؛ عملا ظفلب دحاو مسا وهو هرک ذ ىأ ( هریک اذم ) هلوق

 نآرقلا ىلعو نایسنلا دض ىلع قلطب رك ذلا ظفل و ةعاجشلاب فص ویو سانلا نيب رک ذیل ىأ ( رک ذال لناقب ) هلوق

 حیبسلاب قطنلاو ىلاعت شا نم لزنم باتک لکو ظوفحلا حوللاو ريخلاو فرشلاو ةعاطلاو ربخلاو ظفحلاو ىحولاو

 ركشلاو تيصلاو ءانثلاو ءاعدلاو ةبطخلاو بيغلاو ةيوتلاو ةالصلا قلطمو ةدحاولا ةالصلاو بلقلاب ركفتلاو

 مسا ةيك ذتلاو هعذ ىأ ( هاکذ) هلق . اههريغو ىناعنصلاو ىنرحلا مالك نم ابجو نيرشع ىلع ةدابز هذبف ةءارقلاو

 جادو الا عطق رهو ىعرشلا حيذلل

 سطف ىأ ماللا كيرحتب فلذلا ممالاو ماللا نوكسو لاذلا ضب : ( فونآلا فاذ ) هلوق : ( لذ لصف إل

 : ( ةراجحلا هتقلذأ ) هلوق 8 هتبنرأ رفص عم هفرط عافترا ليقو 3 هحاطيناو فنالا رصق وه ليقو « فوئالا

 ريت لولذب تسيل لمعلا ابلانی مل ةيلاعلا وبأ لاق : ( لولذ ال ) هلوق . هتفضآ هانعم لیقو « دوجلا هنم تغلب ىأ

 ثرحلا ىف لمعت الو ضرألا

 نامالا مامذلا ليقو . هناض ىأ ( هللا ةّمذ ) هلوق : ( مذ لصف ١

 الیپس دهاجب لاقو « ادصا ىأ ماا بونذ لثم ايونذ هلوق قو « هام

 ( ةبيهذب ) هلوق . أضيأ حتفيو فورعف رسكملاب بامذلا امأو رطلا حتفلاب بامذلا) هلوق :( هذ لصف

 هذهو ىذو هذ لاقي ثنؤمال ةراشإ مما : ( هذ نع لاس ) هلو ٠ لغشي ىأ : ( لهذي )هلوق . ةيهذ ريغصت

 تکسلل ءافاو یذهو

 : ( ندوذآل ) هلوق . عسنلا ىلإ نينثإلا نيب ام لبالا نم دوذلا : هلوت (دوذ سخ) :( وذ لصف »

 ردصم : ( اقاوذ ) هلق . مفلا قوذ نم وه سیلو اوبرجو اورشاب هانعم لاق : ( اوقرذ ) هلوق ٠ ندرطال ىأ

 قوذي قاذ ۰
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 ١ عابضلا رک ذ وه ةمجعم ءاخ مع ةيناتحت ءاي اهدعب لاذلا رسكب : ( خيذب وه اذاف ) هلوق : ( ىذ لصف .

 (شيجلا تاذ ) هلوق ۰ ضرملا لوط ليقو نطابلا ىف ةحرق ليقو ةليبدلا ليقو لسلا وه ليق ( بنجلا تاذ ) هلوق

 هيف ليج مسا ليقو ةوزغلا امم تيعم دجتي ةرجت مسا ءارلا ركب ( عاقرلا تاذ ) هلوق . ةئيدملا نم ديرب ىلع. عضوم

 لسالسلا تاذ ) هل . ناتوزغ امهنأ ىلإ دحاو ريغ لامو عاقرلاب مباجرأ اربصع مهتوكل ليقو ةرحو ضايب (
 تاذ ) هلِوق . قارعلا لهأ لبم وه ( قرع تاذ) هلوق . صاعلا نب ورع ةوزغ هب تناك ماشلا فارطأب عضوم وه

 لاتق اف قفتي مو ىزاغملا لوأ یهو ةريشعااب تناك ىلا ةعقولا مسا یه ارغصم ةلمهملاب ليقو ةمجعملاب ( ةريشعلا .

 قاطتو هتةيقحو ءیشلا سفن نع ةيانك هلكو منيب تاذو ةليل تاذو هدب تاذو موب تاذ هلوق ررکست : هیبنت

 قأيسو « لعأ هللاو ءىثلا تاذ لاقيف القتسم اما تاذ لمحي دقو ثنؤملل ةراشإلا مسا اباصأو ةفصلاو قلا ىلع

 ( ةفياحلا وذ ) لوق . اطوسبم ىلاعت هللا ءاش نإ دیحوتلا باتك حرش ىف هلإلا تاذ ىف كلذو بيبخ لوق ىلع مالكلا

 فرح ىف أي :( نيتقيوسلا وذ ) هلق . سودل مص تيب تاحتفب : ( ةصاخلا وذ ) مت . ةنيدملا لهأ تاقيم وه

 سدقملا ىداولا یعصالا لاق « ابمضي ليقو « ءاطلا رك ليقو « روصقم ءاطلا حتفب : ( یوط وذ ) هلوق . نيسلا

 ءام نيتحتفب : ( درق وذ ) هلوق . ءاطلا ىف ىقأي : ( نيتيفطلا وذ ) هلق . دودم فئاطلا قيرط ىف ىذلاو روصقم

 بيرق ناکمب ناكو ةيلهاجلا قاوسأ نم قوس وه : ( زاجلا وذ ) هلق . نافطغ دالب لب ام ةنيدملا نم موي وحن ىلع

 ةاحنلا دنع یه قراشملا ىف ضايع یضاقلا لاقو « كمر اذ لصت هنمو بحاص ینعع ءاج « وذ م : هيءذت . کم نم

 فاضت الو عمجمت الو ممرثك أ دنع ینت الو اهريغ ىلإ اهتفاضإ حصت الو سانجألا ىلإ فاضت امن ةيبرعلا لهأو

 نم ءاج امبمو ةفاضإلا نع كفنت ال اهسفن اما فاضم الو درفم مسا الو مالو فلأ الو ةفصالو رمضم ىلإ

 لدع اوذ لیزتتلا فو «لام وذ اذكو مد اذ لئقت لتقت نإ هلوقو « انيأر ووذ مهوقك « ردان وهف كلذك كلذ

 ىف هرك ذو لاق « اوذ ةينئتلا ىف اولاق مثال « ووذ.وذ لصأ نيعلا رصتخم ىف ىديبزلا لاقو « نانفآ اتاوذو کنم

 ' ( ناقأ اتاوذ ر) ىلاعتو هناحبس هلوقب دبشتساو « هوحن حاحصلا بحاص ركذو « ىهتنا راولاب و ءايلاب فيفالا

 نزي یذو نيع ىذ ليق نیلا ءاسؤرل مسا ءاوذالاو . ملعأ هللاو ردانلا نم هنأ مزتلا نأ الإ مدقت ام ىلع ركعي اذهو

 هريغ ةياور نم ىذ تطقسو ةفياحلا ىذ دحسم ىذ نم لهأ هيفف دابجلا ىف ىليصألا ةياور ىف درفم ىلإ تفيضأو

 هل تعم“ وذ انأ مط زقک ىذلا ىنعمب ءىجتو

 ءارلا فرح

 هانعم : ( تيأدأ ) هلوق . رظنلا یرلاو لاملا ثاثالا سابع نبا لاق : ( ایئرو اماثأ ) هلوق : ( ۱ ر لصف )

 اکتاراو كتيأرأو تيأرأ لوقت عمجاو یثلاو دحاولا ىف ةانثملا حتفب وهو اذك نع ینرخآ ىأ رايختسالا

 اهب داري دقو ملا لدب نونب نکا لوالاک عمجا قو فاكلا وأ ةانئملا رسكب عملا ىف ثنؤملل لاقيو کتیأرأو

 كلذب مهانيرأ ىأ ةيؤرلا نم انلعاف نزوب : ( نيكرشملا انيءاد ) هلوق ٠ عمجو بطاخلا ةمالع لبق ام ىنئيف ةيؤرلا

 ملا رسكب ةآرملا امأو رظنملا ىأ دملاو ملا حتفب : ( ةآرملا هيرك ) هلوق . ءايرلا نم وه سیلو ءايوقأ انأ لمفلا

 هجولا ابف ىري یلا یبف
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 ًاديس ىأ ایر یل ریصت و یرمآ ربدت ىأ ( یم وثب یی ) هلوق ٠ امتديس ىأ ( ابر ) هلوق : ( ب ر لصف و
 ليق ءاملعلا ىأ ( نوينابرلا ) هلوق ۰ ديس ىلإ ديس نم ىأ « بر ىلإ بر نم رشع ةعضب ىنلوادت نابلس لوق هنمو
 ليقو « جيردنلاب ىأ هرابك لبق ململا راذصب سانلا رب ىذلا ىنابرلا لیقو « ىلاعتو هناحبس برلاب ململ كلذب اوع
 . هحالصإو ءىثلا ىلع مايقلا یهو ةيبرلا نم وه ( فدي اك امبدي) هلوق ۱ قد هدحاو نويبدإ هلوق هنمو « كلذ ريغ

 . ةماعلا ىأ : ( ءاضيبلا ةبابرلا ) هلوق . هتأرما تاب اأ دارملاو ةيب تلا نم ةليعف نزوب : ( مل ىنلا ةيبد ) هلوق
 رسكب ( معنلا دبرم ) لوق . ماودلا ىلع هيلع رجالا حوري ىأ ةيناتحتلابو حبرلا نم ةدحوملاب : ( عار لام ) هلوق
 ( مغلا ضيارم ) لوق ٠ ةنيدلاو كم نيب فورعم ناكم تاحتفب ( ةذبرلا ) هلوق . هيف سبحت ىذلا عضرملا ىأ ملا
 طبارملا نأك سبحلا هلصأو دابجلل رفثلا ةمزالم ىأ : ( طابرلا ) هلوق . ءاملا ىلع اهتمان] عضوم وهو ضبرم عمج
 هلوأ رسكب : ( عابر نم ) هلوق ۰ ريصلا مانمهلأ ىأ : ( مهبولق ىلع انطیرو ) هلوق . ةعاطلا هذه ىلع هسفن سبح

 نم مدقملا ىأ : ( هتيعابر ( هلوق . دئاز ءانب هيف امل الإ عبرلا لاقي ال ليقو « ةفورعلا رادلا یهو عبر عمج وه

 ىلع ) هلوق . اوقفرا وأ اوفک هانعم ليقو « اولجءت الو کناش اومزلا ىأ : ( مسفنأ ىلع اوعبدا ) هلوق ٠ هنانسآ
 نم ابر ) هلوق ۰ ءابلا ثلثم وهو صوصخلا مويلل مسا هاعیرالاو لودجلا وهو عيبر عمج ةدحولا رسکب ( ءاعبرأ
 ةلماعملا ىف اب لاو داز اذإ وبري ابر نم وه : ( ايباد ) هلوق ۰ امني ىأ تاتدصلا ىبري هلوقو « داز ىأ : ( املفسأ
 العف وبرلا كباصأ ىأ ةيبار اشح كلام هلوق هنمو « هفوج ىف سفن هباصأ ىأ : ( لجرلا ابر ) هلوق . روصقم
 تسفترا ىأ تبر هلوقو « ضرالا نم عفترا امل ةوبرلا تيم هنمو كسفن

 . ةقصتلم ىأ : ( ءاقتر ) هلوق ۰ ةقلطم ىهو لک ات ىأ : ( عترتو تمترو ) هلوق : ( ت د لصف زب
 هتءارق ىف لجعتسي ال ىأ ( نآرقلا لتدي ) هلوق

 عجوتي ىأ ( هل فری ) هلوق : ( ث ر لصف و

 ( بجرملا اهقيذع ) هلوق . رخوت ىأ ىجرت هلوق اذكو هرخآ ىأ ( انرمأ أجرأو ) هلوق : ( ج د لصف )
 بسن ربشلا وه ( رضم بجر ) هه . طقسي نأ ةفاخع لخنلا هب طاح ىذلا ءانبلا مجلا نوكسو ءارلا مضب ةبجرلا

 ل نزد ) هلوت . تارلز ىأ تجر هلوق قو « برطضيو كرحت» ىأ ( جدي قح) هلوق . هل مهميظعتل رضم ىلإ
 رجرلا ىلإ ىذؤت اال مزاللاب ريسفت وهو ( ناوالا یه لاق < زجرلا ) هلوق . لام ىح نازملا قداز ىأ ) حجرأف

 مهضعب رکنأو فورعم رعشلا نم برض وه نيتحتفب ( زجرلا ) هلو . لسرآ زجر نوعاطلا ىف هنمو باذءلا وهو
 ینعع و مثإلا ین« سجرلا ءىحجيو سجنلا سجرلا ليقو « رذق ىأ مجلا نوكسب ( سجد ) هلوق . ارعش نوكي نأ
 . هيضتفي ام وأ باذملا ىنعم ءىحي دقو « میسجر ىلإ اسجر مهتدازو « سجرلا نع بهذيل : هل وقک «رفكلا
 عجد ) هلوق ۰ رطلاب عجرت ىأ ( عجرلا تاذ ) هو . عجرملا ثينأت ىعجرلا هلوقو « رركي ىأ ( عجري ) هلوق
 ةوزغ ) هلوق ٠ عجرتساف هلوق هنمو ؛ « نوءجار هيل انإو هلل ان إل هلرقب ىأ هعاجرتساب هلوقو « در ىأ ( ديعب
 هریسفت و ةاكزلا ف نیطیاخ اب قلعتي ( ةيوسل اب امهنيب ناعجارپ ) هلو ليذهو ماس ىب دالب نم ناكم وه ( عيجرلا
 ةنيدملا ف نوفجرملاو ةفيطل ةلرلز اهب عقي ىأ ةئيدملا فجرتو برطضب ىأ ( هدازف فجر, ) هلوق ٠ حرشلا ف یاب

 ةمدقملا # ۱۹م
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 لجرف جحلا دارأ هلوق هنمو « هرعش حرسأ ىأ ( هسأر لجرأ تنك ) هلوق ۰ اهريغو نتفلا ف نوضوخم نيذلا م

 لجر اف ) هلوق ۰ ردقلا وبف ءا لا نوكسو هلوأ رسكب لجرملا امأو دي دشآلاب لجرملا هلوق هنمو « هسأر رعش ىأ

 « ةلاجرلا لجرلا . ( كلجرب ) هلق . لاجرلاب تابشتملا ىأ : ( ءاسنلا نم تالجرتلا ) هلوق . عفترا ىأ : ( رابلا

 ۰ كنمتشال ىأ ( كنجرال ) هلوق . سايق ريغ ىلع لجر عمج وه « ضيبلا نوبرضب ةلجرو : رعاشلا لوقو

 نیجر ) هلوق ۰ (نيم وجرملا نم ناوکشل  هنمو « لتقلا.هانعم ليقف ( نوجر نأ إل هلرق امأو « كنرجمأل ليقو

 ىأ ( اراقو هلل نوجرت ال رو هنمو « فوم ا ىنعمب اضيأ ءیجبو لمالا وهو ءاجرلا نم ديدششتلاو مضلاب ( حاكنلا

 تيجرو توجر لمالا ىف لاقي هفاخي ىأ م هير ءاقل وجري ناك نف ) هلثمو « لصالا ىف اذك هتمظع نوفاختال

 ریغ ال واولاب فو فو ءايلابو واولاب

 . ابح تفداص ىأ بحرلا بلصآ مدال ة*رل٣ةدارإ دنع لاقت ةلك ىه : ( ابحرم ) هلوق : ( حر لمف إل

 ءاحلا حتفو ءارلا مضإ : ( ءاضحرلا ) هلوق ۰ عساو ىأ : (حارحر) هلوق . ابحرم ىل لاق ىأ : ( ىف بحر ) هلوق

 ضحرلا نم ذوخأم مال | تيب وهو ضاحرم عمج ( ضيحارم ) هلوق . ىلا قرع وه دملا عم ةمجعملا داضلاو

 ةلئسملا ىف ةلحرلا ) هلوق . هيف شغ ال ىذلا بارشلا هريغ لاقو « رخخا سابع نبا لاق ( قيحرلا ) هلوق . لسنلا وهو

و « لاحرلا “دعت ال : هلوقو « كلذ ببسب ليحرلا ىأ ( ةلزانلا
 ىلع عضوي ام هلبق ىذلا درغم وه لحرلا ىلع : هلوق

 ءارلا حتفب ( محرلا ةلص ) هلوق . لحرلا هيلع تددش ىأ فيفختلاب ريعبلا تلحر لاق بک ارلا تحت ريعبلا ربظ

نلا ةبج نم بسن امهنيب عمج نم لک ىلع عقیو براقألا مث : محرلا ووذو « ءاحلا رسکو
 (یحرلا ) هلوق ۰ ءاس

 ةفورعم ابف نحطي ىتلا یھ

 هلوقو « ةصخرلا ) هلوق . ةنيل ليقو « ةبيط ىأ دهاحجب لاق ( باصأ ثيح ءاعر ) هلوق : € خر لصف إل

 ةدش ىف ) هلو . تقولا ةميق نودب ىأ ( صخرب همیاب ) لوق ٠ ةميزعلا ةلباقم یهو كلذ نم وه ( هل صخرأ

 ' ديعب ىأ ( خارتم لزنم ) هلو . ةعس الو قيض ىف ىأ( ءاعر الو

 . اًثيغم لاقيو انيعم لاقي ققدصي أدر سابع نبا لاقو « ممنوع نأ ( مالسالا در ) هلوق : « د ر لصف )

 سابع نبا لاقو ءاهتدعأ ىأ هيلع اهتدد رف هلوقو . امجر ىأ ( ادتراف ) هلوق . ةئلتم ةليقث ىأ حتفلاب ( حادر ) هلوق

 « ءادر ىل هتلمج ىأ : ( ىتدرف ) هلوق . ةقلطلا ىه هنانب نم ةدردرملاو .تومتف طقست ىأ ىدرتت ىلا ةيدرلا

 غدر هلوقو « غبص ىأ ةلمملا نيعلابو لادلا نوكسب ( عدد ) هلوق . ظلغ وهو ىعوج هب تفرص ءانعم لیقو

 ىأ لادلا نوكسو هلوأ ركب ( نالف .فدر ) هلو . برتقا ىأ ( فدر ) هلوق ۰ ريثك نيط ىأ ةمجملا نیفلاب

 هفلخ تبكر ىأ هتفدرو نلخ هتلح ىأ هتفدرأ لاقي هفاخ بک ار

» 
 ١ صقنلا وهو حتفلاب ءزرلا نم هلك ( فآزری مف هلوقو ء انئزر ام هلوقو « أذرأ ال ) هلوق : ز ر لصف

 ةقرز نوللا فو ضيبأ ناتك نم ىأ ( نيبقزار نيبو” ) هلوق . ةبيصملا وهو مضلاب ءزرلا نه وبف ةيزرلا هلوق امأو

 ءىث لك نم فيعضلا قزارلا ليقو ٠ راةولاو تابثلا وهو ةنازرلا نم ةلفاع ىأ ( نازر ناصح ) هلوق

 كلذب سرلا لهأ ىمسو داسفلا سرلا ليقو < ساسر هعمج ندعلا وه لاق ( سرلا ) هلوق . ( س ر لصف إل
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 : اه رقم ىأ : ( اهاسرم ( هلوق . تاتبا# ىأ : ) تايساد ) هو . تام یح ۳ فهود ىأ ميول ا ا

 ف فسر ( هلوق ۰ 1 قالا عمت اذكو دعاسلاو فكلا نس ىذلا لصفملا ىأ ءازلا ما ) هفسر ىلع ( هلوق

 نل وهو ثيدحلا ىف د ءارلا رسكب ( لسد ىلع ) هلوق ٠ ديقملا یثم ره امرسكب لاقيو .نيسلا مب ( هدوبق
 ليقو 6 امته ىلع ىأ اهردكبو ءا راا حب ماسر ىلع هل قو 3 نالا کو لبالا حفل 0 لسرا لا ةحنلا

 الاسرأ نوتأاب و الس راسم یسم هل وق هیم و « ءیطبلا ريسلا هلصأو قف راا حتفلابو دو رسکسلاب

 هسن ات رسكب ( دشر ) هلوق هد هر ىف هل رو هنمو < مبةرع ىأ ( كساا مبشر ) هلوق : ( ش ر لصف إل

 « لبنلاب مومرا ىأ ( موقشرا ) هلوق . اةرفم املا بص وه ( نوشري ) هلو . فرصت انيك باوصلا وه هحتفبو

 مضي اشرلا عمجاو لطابلا ىف ةيطعلا .ىأ اهمضیو ءارلا رسكب : ( ةوشرلا ) هلوق . فيقث لابن مهتفشر هلوق هنمو
 رصقلاو ءارلا

 مضي هدصرأ هنمو 2 باقترالا ىأ دصرلاب ائيلع ذخأ هلوقو « هتبقر ىأ ( هتدصر ) هلوق : ( ص ر لصف و

 هضعب قصام سابع نبا لاق ( صوصرم ناینب ) هلوق ۰ هقيرط ىلع هدعقأ ىأ اكلم هل هللا دصرأو هبقرأ ىأ داصلا
 ( ةفاصر ) هلوق ۰ اوقصالت ىأ ( اوصارت ) هلوق ۰ صاصرلاب ىنبم ءارفلا وهو یع لاو رک الا لوق وهو ضعب

 مهسلا ىف لصنلا لخدم ىلع یولت ىلا ةبقعلا ىأ ءارلا رسکب

 ءامل خضري هنمو هرينل ةبسنلاب لیلقلا ءىثلا وهو خضرلا ىطعأ ىأ. ( یخضرا ) هلوق : ( ض ر لصف را
 موي ) هلوق ۰ ابقدي ىأ ىذفن ضرو قد ىأ ( اهسأر ضد ) هلوق . ىنممو انزو خدش ىأ ابسأر خضر هلوقو

 عمسل الل عرضلا نم نالا ضع هن ال عضار مدل ليقو ¢ ماثللا كاله مو ىنعملاو مثل ىأ عيضر مج ( عضرلا

 ابفیضر هنمو ةاحا ةراجحلا ىه ( فخر ) هلوق . احتفبو ءارلا رسكب ةعاضرلاو هنم باطيف بلا توص هريغ
 (اضر موق ) ِهلِوَق . ةعمتج ةراجح نكست دقو داضلا حتفب ( مضرلا ) هلوق . ةاما ةراجحلا هيف تحرط اپ ىأ
 لوعفم یعع ليسف هنأ یه ايضرم یا( ايضر ناكو ال هلوقو 2 عشاو دحاولل لاقي

 : ( باطرلا ىف ماقف ) هلوق . اهتءارق نم هناسل فحي مل ىأ ءاطلا نوکسب : ( ةبطد ) هلوق : € ط د لصف |
 : ( نطر ) هلوق ۰ ةمجعملا ءاخلاب تخاس ىأ : ( تمطترا ) هلوق . بطرلا تاذ لخنلا ىأ ةبطر عج ءارلا رسكب
 اهرسكو ءارلا حتفب ةناطرلا هنمو ةيبرعلا ريغب ملك-ت ىأ

 : ( تعرعرت اذاف ) هلوق ٠ هنم حزفلا ىأ حیسلا بعر هنمو تعزف ىأ : ( تبعد ) لوق : ( عر لصف ١)

 كرت رخص وى ) ةفوعار سوت ( هلق ۰ مهم طاماا 3 نيتامهبعر ءارلا مه ( سان عاعر ( هلوق ۰ ترک ىأ 1
 . اهفونأ نم ليسو ام ىأ ةلمبملا نیسلابو ءارلا مضب : ( اهماعد ) هلوق . قتسملا ابلع سلجيل رتبلا لفسأ ىف
 دعبو هلوأ مطب و د ودع ءارلا رسكب ( ءاشلا ءاعد ) هلوق . ماس نم د ےس نیعلا نوكسو ءارلا رسکب ( لعر ) هلوق

 هرش ) انعاد ) هلوق ١ نمي وم فاح ىأ عار 5£ هنمو « ةيشاملا ىلع ماقلا وهو عار م اهو ثينأت ءاه فلآلا

 . كعم انعرا ىأ ىعرلا نم انظفاح هاذعم لیقو « انرظناو هلوقب

 . ثيدحلا ف ترركتو باطلا یهو ةبغرلا نم “دملابو ءارلا حتفب ( كياإ ءابغرلاو ) هلوق : ( غر لصف )
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 اعد هنأك یرخلاو لذلاب ءاعد وه ( هفنأ مغرو هفنأ هللا مغرآ ) هلق ۰ هل هرثك ىأ ( الام هللا هغد) هلق

 مغر ناو جیب ةئس هلوقو بضفلاو ةءاسملا مغرلاو بارطضالا هانعم لبقو بارثلا وهو ماغرلاب قصلب نأب هيلع

 مهر حح ىأ

 ليقو مالكلا ىف شحفلا ليقو عاجلا ليق ( كفر الو ) هلق . اماطح ىأ (انافر ) هلوق ( ف ر لصف ل

 لاقي نيعملا نوعلا هانعم ليق ( دوفرملا دفرلا ) هل ۰ ةنوعملا ىأ رسكلاب ( ةافرلا ) هلوف ٠ ءاسنلا عم كلذ ةركاذم

 ( كترمع ىضفرا ) هلق . رضخأ طاسب وه (رضخأ افرفر) هل . ىطءملاءاطعلا ساب هانعم ليقو هتنعأ اذإ هتدفر

 تعفر ) لو . طقس ىأ ديدشتلاب ( ةضفرا آدحأ نأ وا ) هلق . كرتلا نم هلك هضفريو هضفر هنمو « کرتا ىأ

 عمجاو رادجلا بنج ىلإ ضرالا نع عقرب بشخ وه ( فد ىلع ) هلو . ريسلا ىف ةدايزلا هنم تبلط ىأ ( ىسرف

 انب ناك ) هلو . دضعلا لپ اع عارذلا مظع فرط وه رسكيو هثلاثو هلوأ حتي ( قفرملا) هلق . فافرو فوفر

 ةعامج م لب لاقو ىرهزالا كلذ ًاطخو ىلاعت هللا ءامسأ نم مما وه ليق ( ىلعألا قیفرلا ) هلق . انيعم ىأ ( اقفار

 هنمو ةئجلا ىلعالا قيفرلا هريغ لاقو € اقيفر كئاوأ نسح و إل ىلاعتو هناحبس هلوقب دارلا وهو مهديغو ءايينآلا

 شيعلا دغر ىأ ( ةيهاف رلا ) هل ۰ رفسلا ىف ةقفارثملا ةعامجا ىأ ( ةقفرلا ) هلق . قفرلا نم وه اقیفر ناكو هلوق

 ءاقر تنکف هلوق امأو عمد ىل اقري ال اهوق هنمو هيرج عطقنا ىأ رمملاب ) مدل أةراف ) هلوق :€ قر لصف و

 ديصر ىأ : دهاجب لاق ( ديتع بيقد) هلق . هوظفحا ىأ ( ادم اوبقدا ) هلق . قرلا نم لاعف وبف لايجلا ىف

 مث باقرلا ىف هلوقو « رظتنا ىأ بقتراف هلوقو « ظفاحلا هانعمو ىلاعتو هناحبس هللا ءامسأ نم وه بيقرلا هلوقو

 أيش هدلو نم مادقي مل نم ثيدحلا ىف هرسف (برقرلا) هلق : مهاقر هب نوکفب ام تاقدصلا نم نوطعب نوبتاكملا

 ۲۶ كاذ فالخب اذه سيلو ةرخالا ىف مدقف ام ایندلا ىف دالوالا دقف وه امنإ ممالک ىف هانعم ديبع وبأ لاق

 كلبف تم نإو لإ تعجر ىلبق تم ناق اذك كتبهو دق رخآل لجرلا لوقب نأ ره ( ىقرلا ) هل . لیوحت هنكلو

 اصخش ىأ ( ةبقر قتعأ نم ) هلو . اعم نييناجلا نم كلذ نوكي نأ هنمو ‹ هبحاص بقري امم دحاو لكف كل وبف

 ليقو هنآس فئاح دارملاو « قاروأ ىأ ( قفخت عاقر ) هلق ۰ هضم مساب ءىثلا ةيمست .نم وهو نييمدألا نم

 منه اب قاقرلا هنمو اعساو انيل ىأ ( اققرم افیغر ) هلو ۰ اهئافو ري-خأتب مآ یلا قوقلا نم هيلع بتكي ام

 ةقرلا ) هلو . هوحنو زرط ىأ ( بوث ىف مقد) هلق . ملا ىف یتاب بالا ديدشتب ( نطبلا قارم ) وق . فيفختلاو

 نم موقرم باتكلا ىأ ( مقرلا ) هلق . باودلا مءاوق ىف نوكي رفظلا هبش وأ هيف ةرئادلاك ىه ( راا عارز یف

 فاقلا رسکب ( قرال ىنإ هلوقو هاقر ) هلق . بلکلا مسا ليقو ةيرقلا مسا لیقو هسفن فبكلا مقرلا ليقو مقرلا

 تدعص ی انل تيب ربظ ىلع تيقر هلوق اذكو دءص ىأ ( دينملا قر ) هلو ۰ ةذوعلا یهو ةيقرلا نم

 بوقرلا لب لاقف دلو هل یبیال ىذلا اولا يف بوقرلا نودعتام لا هنأ هيذو ةياهنلا ف < كاذ فالي اذه سيلو » هلوق (۱)

 نأ افيرعت دلولا نم اثیش مدقي مل ىذلا ىلا لس و هيلع هللا ىلص هلقف دلو هل شيعي ال نم ةفالا ىف بوقرلا ائيش هدلو نم مدقي مل ىذلا

 هريسفتل ایت اذه سیلو هل دلو ال ىذلاك وبف كاذ قزري مل نم نأو راك أ هب دادتءالا نأو دلولا نم ایش مدق نا باوثلاو رجألا

 ما هنيد برح نم بورحا ام دح ىلع وه او ىوغالا



 تا۱۲۵ تب

 (باکرلا اوثعبف ) هلق . بکار وهو اریسم راس ىأ ( اکرم ةادغ تاذ بکر ) هلق : € ك ر لصف إل
 کربلا كرتأو نكسأ ىأ (نيبلوالا ىف دكرأ ) هلق . باكر عج بئاكر ىأ ( بوكر ىف ) هلق ٠ لبإلا | وراثأ ىأ
 زکر هلو . ندعملاب قارعلا لهأ هرسفو زاجحلا لهأ دنع زنکساا وه (زاكرلا ) هلوق ' امهف ةءارقلا ليطي هنأ یعلاو
 فاكلاب لاقي سجن ىأ ( سكر اذه ) هلوق . ىلا توصلا لیقو اتوص ىأ ( ازكد ) هلوق ٠ اهذرغ ىأ ( ةيارلا
 ( هتباد ضكر ) هلوق ٠ ةلاح ىلإ ةلاح نم هدر هريغ لاقو مددب هانعم سابع نبا لاقف مهسكرأ هلوق امأو مجلابو
 هک ريف ) هلوق . هضعبب ءیشلا ةيمس نم لص ىأ ( ىعكدا ) هلوق ۰ شکزب و ىنضكر هنمو ریس ابعفدو اہک رح ىأ
 لوتف هل وق اذكو ةريشع ىأ ( ديدش نكر ىلا ) لوق ۰ ضعب قوف هضعب ءیشلا لعج ماكرلاو ةعمج ىأ ( امیج
 هلوق اذکو اوليمت ال ىأ اونکرت الو هلوقو ةوقلا عضوم عضويو لبجلا نم ةيحانلا نكرلا لصأو هعم نم ىأ هتکرب
 . نالا لبق نم هتماسپ ىذلاو دوسالا رجحلا ىأ ( نييناهلا نينكرلا ملتسإ ) هلوق  اليلق ائيش ملا نكرت تدك دقل
 ليلق ابف ءاحلا تابثإ و اضيأ ةيكرلا یهو رتبلا ىأ ( ىكرلا ةفش ىلع ةلوقو کر سأر ىلع ) هلوق

 فایضالا ةرثك نع ةيانك وه ( دامرلا مظع ) هلوق ٠ ابلجرپ برضت ىأ ( ةبادلا عرت) هلوق : 6 م د لصف )
 هل ) هلوق ٠ ارورذم محفلا نم قییام وه ادامر هلوقو دامرلا رثكتف نارینلا شکتف خبطلا ة رک كلذ مزال نم نال
 نیتمجعع وه : هريغو ضايع لاق نيبازب ةياور ىفو نيءارب ةمرمر ةياور ىفو ىازلا دم ةرمز ةياور قو ( ةزمر

 ءارلا مدقتب و ادج نک اس ىف توص نیتلمپء و ناسللا هيف كرحت ال قلملاو موشيخلا نم مالكب نيتفشلا كيرحت

 وهو قروأ ىأ ) كمرأ لح) هلوق : مفلا لخاد نم توص ىايلا ميدقتب ر م ال نیتفشلا كيرحتي نخ توص

 نم جوسنملا وه ( لومرم ريرس ىلع هلوقو لامرلا رثأ دقو هلوقو « ريصح لامر ) هلق ٠ ضايبو داوس هيف ىذلا
 اولمرأ ) هلق . ديدشلاب سيل ىثملا ف بثولا فاوطلا ىف لمرلا ( طاوشآلا اوامري نأ ) هلوق . لاوحلاب فعسلا
 هلوق . ةجاتحا ىلع قاطي دقو امجوز تام نم صتخت ليقو اهل جوز ال ىتلا ةامرالاو مداز دفن ىأ ( وزنلا ىف
 مظعلا لیقثت و رسكب ةمرلاو مطحنلا فاجلا مرا هريغ لاقو هيف اذگ سيدو سبي اذإ ضرالا تابن ىأ ( ممد )
 لصف محللا نم ةاشلا ىناظ نيب اه اضيأ ابحتفيو ملا رسكب ةامرملا هريغو ديبع وبأ لاق ( نيتامرم ىلإ ) هلق ٠ لابلا
 ىف هب بعلي مهس وه ليقو ادحاو الوق ةروسكم یهو ةدئاز مملاف هب ىري ىذلا مهسأا وه لرقو ةياصأ ملا اذه
 « قبسلا زوجيف لجرلا امم یرب ناذلا ناهسلا ناتامرملا ليقو « بلغ موكلا ىلع تبثف هب یر نف بارت موك

 هب یرب ىذلا ديصلا ديدشنلاو ملا رسکب ةيمرلاو

 وهو اضيأ بهرلا نم مهوبهرتسا هلوقو « نوبهري هلوق اذكو افوخ ىأ ( كم ةبهر ) هلوق : ( هر لصف و

 ليقو ةرشعلا نود ام طمرلا دیبع وبأ لاق (اطهر) هلوق . اضيأ ةبهرلا نم تولعف نزوب توبهر هلرق هنمو ف وخلا
 یرمآ نم ینقمرت ال و هلوق و اهاشغتو اهقحات ىأ ةرتق اهقهرت هلرقو انتک ردآ ىأ (ةالصل انتقمرآ) هلق ۰ ةثالث ىلإ
 محلا تقهار هلوقو « قاطب الام ىلع لما وهو قاهرإلا نم مسا قهرا ىره زالا لاق قيطأ الام ینلمحت ال ىأ ( ارسع
 ءافاو ( ةنهر تبسك اب سفن لك إل هنمو سبحلا نهرلا لصأ ( ةضوبقم نهرف هلوقو نهرلا ) لق ۰ هتک ردآ ىأ
 اقیرط ىأ دهاجب لاق ( اوهر رعبلا كرتاو ) هلق . تایبقفلا ىف فورعم نهرلاو اسکی ةسربح ىأ ةغلايملل
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وكي نأ زوج ةفرع نبا لاقو اجرفنم ليقو انکاس هريغ لاقو اسباب
 ىأ مالسلاو ةالصاا هيلع ىموم تعن نم اوهر ن

 تاقاطلا نيب ام ديعب اعساو ىأ اوهر یارعال) نبا لاقو مدقق اک رحبلا تعن نم وأ كنیم ىلع

 ريغصت ظفلب (ةئيورلا ديرب ) هلوق . امئادرأو هلوق هنمو هرعب ىأ (هثورب یتأت الو ) هلوق : ( و رلسف )

 سدشلا لاوز نيب ال تقو وه ( ةحور ىلعو ةحوراا هلوقو ةحور وأ ةودغ ) هلوق ٠ فورعم ناكم وهو ةثور

ر لبقو ءاخرو ةئج دهاجب لاق ( ناحيرو حورف ) هلوق ٠ لیلا ىلإ
 هتحر ىأ ( هللا حور نم ) هلوق . ةحارتساو ةحا

 ةايح هيف ناك ام لكو نآرقلا : سابع یا لاق ءارلا مضب انرمأ نم احور هلوقو « ىتأب ناعرلاو هاجرلا هانعم ليقو

 لاوقأ حورلا فو سدفلا حور اذكو ليربج وه نيمالا حورلاهب لزت هلوقو ليربج وه ليقو داشرإلاب سوفنلل

 هلوق ٠ اليم نيعبرألاو نيثالثلا نيب ام امهنيب ةنيدلا لمع نم عضوم دلاو ءارلا حتفب ( ءاحورلا ) ه]ق . ةرشتنم

 عم اهرسكب یورو ءارلا ءارلا حتفب ( حدي ل ) هلوق ٠ ةهيركلا ةحئارلا دارملاو ير عمج ( حاورأ مهل نوکیف )

 لف) هلوق٠ هحيرأ اضيأ هتحرأو هكر تدجو اذإ هعرأ رسكلاب هتحرو هحارأ هیشلا تحر لاقي هضو هلوأ حتف

ب ( غارف) هلوق . سفنلا ملایر عرفلا حتفلاب عورلاو « مهعزفب لف ىأ ( مبعري
 عجد ليقو لام ىأ ةمجملا نيذلا

 فوذح ةفص ىلع بصتناو قفرلا وهو مضلاب دور ريغصت قفرا ىأ ( كديود ) هلوق ۰ ةيفخ ىف

 ( فاير ) هلوق ٠ هريغ ناطب) عم ةربشلا دصقل ريخلا رابظ] ره (ءايرلا هلوقو یارلا ) هلوق : € یر لصف )

 هريغ لاقو برا ةداتق لاق ( كير بعذتو ) هلوق . أطبأ ىأ ( انيلع ثاد ) هلو ٠ بيرلا نم ىنككشي ىأ

قو قزرلا دهاجب لاق ( ناحيرو ) هلوق . حير اذ ىأ ( احار اموب ) هلوق . رصنلا
 هلوقو ؛ لكؤي مل ىذلا جيضنلا لي

الا سابع نبا لاق ( اشيرو ) عوق“ اضيأ هيلا حارس ام وهو حيرلا ةبيط ةلقب لك ةناحيرلا ىاتناحر
 رهظام ليقو ل

ير هدحاو عايرلاو ةعير هعمجو ضرالا نم عافترالا (.عيرلا ) هلو . سابللا نم
 حس مل ىأ ( مدي ١ هلوق ٠ ةع

 .اياطخلا تبث دارملا لبقو م ولق ىلع یطغ ی باغ ىأ ( ناد لب الك) هلق . ماقأو حرب اذ امير ميري مار لاقي

 اوناک مهنال كلذب.یمس ةجحلا ىذ نم نماثلا مولا وه ( ةيورتلا مدا ) هلوق ٠ هرورظ نع ةيانك ( ىرلا ىدآل ) هلوق

 : فقوملا ىلإ جورجلل ءاملا نم نو“ورتي

 یا رلا فرح

 ةنكنلا ةبيبزلا ليقو مسلا نم ةيحلا قدش ىناج ىف ناتللا ناتدبزلا امه ( ناتبیبز هل ) هلوق € ب ز لصف إل

 هلوق ٠ ةيلحلاو ديدحلا ثيخ هلثم دبزو ليسلا دهاج لاق ( دبزلا ) هلوق ۰ ایف بناحي لاقيو اهنيع قوف ءادوسلا

 فرجز ىأ ( ربز ) هلق . ةربز اهدحاو ديدحلا عطق ىأ ( ديدحلا دبذ)
 (ىزلا ) هلوق ٠ 4 ظاغأ ىأ هر زو

هلوأ حتفي ( ليبزلا ) هلوق . تبنک یآ تريز لاقيو روبز اهدحاو بتكلا
 لاقيو ةريبكلا ةفقلا وه هيناث رکو 

 ةينبز هدحاو عفدلا نبزلاو منبج ىف سانلا مهعفدل كلذب اوعس ليف كاللا ىه ( ةينابزلا ) هلوق ..ليبنرلا اضيأ اه

عفدلا وهو نر نمت قتش ررغلا تاعايب نم عيب وه ( ةثبازملا ) هلو
 هقح نع رخألا عفدي نما نم الك ناك 

 رهاب لخنلا سوءر ىف بطرلا عیب یه ليقو



 ۳ را

 ١) ابهضوم ججز ) هلوق ۰ عرلا لفسأ ىف ىلا ةديدحلا مضلاب جرلا ( هجر, تا ) هلوق : ( جز لصف (
 ىفام ظفعو كسول اجز هيف كرتف ةبشخلا فرط ىف رقنلا نوكي نأ لدتحم , جزلاب ابقاصل قوقش اشح وأ اه رس ىأ
 هلوق هنمو ابوق ایمن ىأ ادیدش ارج ز هلوقو ‹ ةحيص ىأ (ةدحاو ةرجز ) هلوق ۰ ةفورعم ( ةجاجزلا ) هلوق ۰ هفوج

 «انونج ريطتسا دهاجم لاق رجدزاو هلوق قو رج زم هریغ لاقو « یهانتم ىأ دهاجب لاق ( رجدزم ) هلوق . اهرجز

 ابقئاسو امعاب یا ( باحسلا یجزم ) هلو . متشلاب رج ز ىأ هريغ لاقو « رج زلا نم لعتفا هريغ لاقو

) 
 افحز ) هلو . هدعابم ىأ هحزجزم هلوقو داعبالا ةحزحزلاو دعوب ىأ ( حزحز) هلوق : ( حذ لصف
١ 

 ةيلإلا ىلع اشم ىأ

 ىأ اهنفرخزتل هلوقو ¢ لطاب رهو هتيشوو .هتلس> هی لک ره ( لوقلا فرخز) هلو : 6 خ ز لسف )

 اضيأ بهذلا فرخرلاو هریغو بهذلاب اهتونيزت

 تيبلا ىبارز هريغ لاقو قيقر لمح امل سفانطلا یه : ءارفلا ىحي لاق ( ةثوثب ةببادزو ) هلوق : (د ذ لصف )

 ابضيب اههرزو ريطلا اهب دارلا ليقو هب رّرزتام اهرزو ةلكلا ةلج اب دارملا ليق ( ةلجحلا "رز ) هل . هناولآ
 ىأ هرزيو هلوقو بهذ اهرارزأ ىأ (بهذلاب ةررزم ) هلوق ٠ ءاضيبلا ةطقنلا اهرزو ضايبلا ام دارا لیقو
 بيطلا نم عون ره ( بارز خد جرلا) هلوق ۰ هلوب اوءطقت ال ىأ ( هومرزت ال ) هلوق .رازإلا دشک .هدش

 ءايثلا ناصح وأ خرا بط هتفصو ابناک

 نادوسلا فنص مم ( طرلا لاجر نم ) هل : € طز لصف )

 یارلا ثلثم معرلا ( معز ) هلوق.. اهرقلقت الو اهوكرحت ال ىأ ( اهوعزعزت الف ) هلوق : ( عز لصف )
 ةئيرقلاب زيمتيو لوقلا قلطم لعو ققحلا ىلع قلطي دقو بذکسا ىلع قلطي دقو هيف كوکشلا ىف هلصأو

 لمتسلا ةياور ىف وهو ةغللا ىف ريسفتلا اذه فرعي ال ليقو طبخ ىأ (ب هلا ال رفذب ) هلوق : (ف ز لصف ١)
 ديدش توص ساع نبا لاق ( قيبشو ديفز ) لوو ٠ ةبرقلا هلوأ رسكب رفزلاو ةأولم ابامح فورعملاو هدحو

 قيبشلاو ردصلا نم ريفزلا ليقو هرخأ قيهشلا ر قبلا ءادشا ىف راخلا ترص ريفزلا ىف لصالا ليفو فعض توصو

 تفرلاب طلا وه ( تفزملا ) هلوق . وطخلا برافت رهو فييفزلا نم وه ( ةأرما تفز ) هلوق . قلا نم
 ىناوآلا نم

 . فرظلا وهو قز عمج رسكلاب قاقز هلوقو , ةقزآ هعمج قيرطلا وه ماب ( قاقزلا ) هلوق : (.ق ز لصف )

 طرفلا برشلاو ديدشلا مقللا وهو مقزلا نم ( موقزلا ) هلوق

 . هللا الإ هل ال نأ نودبش ال ةاكزلا نوتؤي ال هلوقو « صالخإلاو ةءاطلا ( ةاكزلا ) هلوق : ( ك ز لصف )
 امير رثكأ ىأ ( اماط کزآ ) هلوق . دف سيل اب هيبسب "ىلع ىنثيال ىأ ( هب کزآ ال ) هلوق

 تاعاس دعب تاعاس ( قلذو ) هلوق . اهبستك | وأ ابعج وأ اهبرق ىأ ( ابفلزآ ناك ) هلوق : €( ل زذ لصف )
 . انممج انفل زأ اوعمتجا اوفلدزا لاقيو ىبرق لثم ردصف ىنلز امأو ةلزنم دعب ةلزنم فلزلا نآل ةفلدزملا تيم هنمو
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 نتفلا ىف ةعقاولا بورحلا دارلا ليقو ضرالا بارطضا ىهو ةلزاز عج هرهاظ لع ليق ( لزالزلا كانه ) هلق

 مامس یهو حادقلا یهو ملز اهدحاو مالزألاو « ةدئاملا ةروس ريسفت ىف ركذ (مالزالا ) هلق ايف ذكر حلا ةرثكل

 هلق ۰ لعفي ملىهلا جرخ نإو لمف رمآلا جرخ ناف هدي لخدأ ارمأ دارأ اذإف لعفت ال وأ لمفا ابلع بوتكم

 مقتسملا دصقلا نع امبحزحز ىأ ( املزأف )

 ١ ءارلا ىف حتفلاب ةرمز مدقتو ةعامج ىأ مضل اب ( ةرمز ) هلق : ( مز لصف ٠ ناطیشلا ةرامزم ) هلوق (
 ىبايث ىف وفل ىأ ( ینولمز ) هلق . ریفصب توص رامزلا لاقيو ىلاعلاو نسحلا توصلاو ءاننلا رمزلا ٠ هلوق

 ) وه ( ریربمزلا ) هلق . لا وهو لمزلا نم ةلعاف اهناک عاتملاو ماعطلا هيلع لمح ىذلا ريمبلا ةلمازلا ( هتلماز

 ديدشلا دربلا

 "نزن ) هلوق ۰ قفانملا ىلع قلطيو عئارشلا ركنيو ةلم دقتعي ال نم قیدنززا ( ةقدانزلا ) هو : ( ن ز لصف إل

 ابقنع ىف ةقلعم ةمل یهو نونلا كيرحتب ةاشلا ةنز لثم ةمنز هل لاقي ( مينز ) هلق . مت ىأ ( ةبيرب

 ملا رسكب ( رهزملا ) هلق . هقرشم ىأ ( نول رهزأ ) هلق . ابللقي ىأ ( امدهزب ) هلق : هز لصف ١

 یهو جورخلا قوهزلاو كله ىأ ( لطابلا قهز ) هلو . برعلا دنع رثكأ یهو ةفزعملا ىلع قلطيو ءانغلا دوع وه

 رمحم ىت> لاقف ثيدحلا ىف هرسف ىهزي ىتح هلوقو روبظلا هلصأو حلبلا باطرا ءادتبا وه ( ”وهزلا ) هلق. ةراعتسا

 ركسنأ نم مهنمو اه رکن نم مهنمر ايثالث اهز نم وهزي ىتح ةياور ىفو یعابرلا نم ءاحلا رسكو هلوأ مب وهق

 هاضر الو هنع عفرتي ىأ هسبلت نأ ىهزي ةشئاع لرق امأو دتشا اذإ ىهزأو ربظ اذإ اهز لاقيو لوألا

 لك ىلعو عونلاو فنصلا ىلع جورلا قلطيو ءىش لك نم نيئيش ىأ ( نيجوز قفنأ نم )هلوق : € و ز لصف ١

 هلق ۰ ءاملا ءاعو ىأ ( ةدازم ) هلو . هوحنو بارجلاك ءاعو دورملا ( رت دور ) هلق . نیبیشو نيضيقن و نینرتقم

 ىأ (دوازت) هلق . ین ىف اهتروصو اتاي ىأ ( ةلاقم تروز ( هلو . لطابلاو بذكلا ىأ ( دوزلا لوق )

 رخآ زمشب رعشلا لصو ىنعي مضلاب وهو ( روزلا نع یبن) هلق . لیمالا روزالاو لیلا وهو روزلا نم وهو ليمت

 . بدآلا نم فيضلا ماركإ باب ىف فنصملا هيلع ماکت دقو كفيضل ىأ ىارلا حتفب ( كدورا ) هلق . هريغ وأ

 . رقتسي الو ایآو ايهاذ كرحت ىأ ( سانلا ىف لوذي ) هلق . ةنيدملا قوسب عضوم وه دلاب ( ءاددزلا ) لۇق

 تناك اهنم نيج رف ىلع ةرصبلاب عضوم وه ( ةيوارلا ) هلق . مضنيو ضیقنپ ىأ ( ضعب ىلإ ابضعب ىوزي ) هلق

 كلام نب سنا رصق هب ناكو « جاجحلل ةروپشم ةعقو هب

 ةدرفنأا ةعطقلا ىه ( توحلا دب ةدايز ) هلق . بهذ ىأ ( لطابلا ىنع حاذ) هلق : € ىز لصف ١

 ىناثلا تبثو « هللا هجو ىلإ رظنلا : هريغ لاقو « ةرفغم دهاحجب لاق ( ةدايزو ىنسحلا ) علق . دبكلا نم ةقلعتملا

 هلوقو «تلام ىأ راصبالا تغاز همو ليمأ ىأ ( غيزأ نا لبق ) هلق . لسم هنع حيحص ثيدح ىف

 اوراعتسا ىذلا ىلحملا ( موقلا ةنيز ) هلق . برفلا هجو ىلإ ليت ىأ سمشلا غيرت نإ لبق هلوقو « رصبلا غاز ام

 نوعرف لآ نم
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 ةيسرافل اب ليقو ةيشيحلاب عينصلا رؤسلا ليقر اماعط ىأ ةزمطا نرگس (اروس عنص) هلو : )أ س لصف ١)

 ةلالملا ی ( ةمآسلا ) هل . لاوسلا ريثك ىأ ( لؤسل كن) ) هلق . زمه ال لبقو

 ةبابس ةيذثت ( هیتبابس ) هل . ايندلا ىف تالصولا دهاجب لاق ( بابسالا مهب تعطقت ) هلق . ااو ىف اهقرط دهاجب
 هلو . ردصم وه بابس هل وق و متشلا وهو بسلا نم تاعاف نزو ( تبباس ) هلو ۰ مامإلا بنج قلا حیصالا یمو

 ىأ (حبسي عیاس) هل. نورودي ىأ (نوحبسی) هلق . رقبلا لج وهو رسكلاب تبسلا ىلإ ةبوسفم (ةيتبسلا لاعنلا )

 هللا ءاش نإ نولوقت الوا هانع 6 نوحیسآ الو ىلاعت هلوق امأو . لفنتي ىأ ءاشعلا دعب حیسی ناك هنعو ؛ هه نت و هللا
 تاذ ( هلق ۰ ردص)ا ىلع بوصم وهو ءوسلا نع هه زات وه ( هللا ناحمس ( هل ۰ ىلاعت هللا ركذ حیبسالاپ در رآ

 لاصتسا ىأ ( ديبستلا ماس )ەل . خابس عمجلاو هيناث نكسي دقو ةحلام ضرأ یه ةمجعم ءاخو نيتحتفب ( ةخبس
 ( طابسألا ( هلو . ةليرلا ىه ( موق ةطابس ( دژ . رهشأ لوالاو فشقتلا ىف ةغلابملا ليقو هريغ وأ قاحلاب رعشلا
 ةدحوملا سكت دقو امیطیس ىأ نيفكلا طيسو رسكست هيف سيل ىأ ( رعشلا طبس ) هلق . ليئارسإ ىب لئابق م
 تارم عبس فاط دارلاو بو رطو ب رض لدم عبس عمج وه 3 نیتکر عوبس لکل ) هلق . اضيأ حتفلا اف یحو

 عیس لوقت ام هرفظ عضوم ليقو رشا عض وم ما یه ليق ابن وکس و ةدحوملا مضب ) عبسلا موا اهل نم ( هلو
 وه لقو منفلاب بذلا درفنيف یعارلا عبسلا سرش مود لبقو « لامه الا مو دارلا ليقو < اپسرفا اذإ منغلا بئذلا

 اذإ انالف نالف عیسآ لاقي « رعذلا موي دارلا لیقو عبسلا کف مانع نوهايف نوعمتج ةيلهاجلا ىف ناك ديع موب
 كرت نيد نفلا دنع اهل نم ىلا نأ حصالاو اهكس نم مو ءايلأ مذ ىلع هاو را رثكأ یو وا لاقو هرعذآ

 تعيسأ لاقي عایضلا وهو ةبيناتحتلا ةانثملاب باوصلا نأو فيحصت ةدحوملاب ابثآ ممضعب ىعداو « ام ىعارال
 لاق ( تاغباس ) هلق . فە ىأ غبسي مل هلوقو لكأ ىأ غبسأف أضوت هلوقو تاک ىأ ( تس ) هلق . تءيضأو

 ۰ رعشلا ةرثك نم داوسلا ديدش ليقو بوثلا غوبس نم امم ظع ىأ نيتيلإلا غیاس هل وقر عوردلا ىهو تاللماش

 قيرطلا لصالا ىف لیبسلاو هتءاط هللا ليهسو قیرطب ىأ ( لیبس هل ۳ . قرطلا ىأ ( لبسلا ی تمطقنا ( هلو
 عاونأب ىلا ت هللا ىلا برقتلا هب ديرأ صلاخ لمع لك ىلع عقب ماع هللا ليهسو + رثكأ ثينأتلاو ثنؤيو ركذيو
 ربع فقو ةدق قو « امل هتمزالمل اهل انبا ىم رفاسلا وبف لیبسلا نبا امأو . ابلاغ دابجلا هب ديرأ قلطأ اذإ و تاعاطلا
 لوطي ىذلا وه ( هرازإ لبسملا دل EE اقر رط هيلا تاعج كنأك هتعآ اذإ ءىثلا تايس ةحایم ابلعج ىأ ایت رم ليس
 نم هيلع بلغ ام وه زومپم ريسغو زومبم ( ةئيبس هلوقو *ىسلا ) هلو 5 ابو اربك یشم اذإ هلسريو هبوث

 قربسا وأ نیمدالا

 ةمدقنا # ۷ م



 تا۱۳۰

 ىأ ةلمبم هاح مث ةروسكم مج مث ةنكاس ةلمهم مث ةزدهلا حتفب ( حجسأف تكلم ) هلق : ( جس لصف إل

 قو « دقوملا : دهاجم لاق روجسلا هلوق ىفو « رانلا محل دقوي : دهاجب لاق ( نورجسي ) هو . فعاف یآ لبسف تردق

 اهؤام بهذي ىتح رجست :.نسحلا لاق ترجس هلوق ىفو ءارلاب ىذلا ىنعمب وهو ءولملا ريغ لاقو ءارلاب رقولا ةياور

 تراصف ضعب ىلإ ابضعب ىضفأ ترجس ىنعم اذه ىف دهاجب لاق نكل لوألا دهاجب لوق ىنعم اذهو ةرطق هيف قبب الف

 وه ( هترجح فج ) هلق . لوألا ريسفتلا ديؤي اذهو هتدقوأ ىأ رونتلا ىف هترجسف هتذخأف هلوقو ادحاو ارح

 . يباح مما هنأ دواد وبأ یورو كلم ليقو . ةفيحصلا یه ماللا ديدشتب ( لجسلا ) هلق . طسولا قوقشملا رتسلا

 نمذوخأم اذك ةرمو اذك ةرم ىأ رسكلاب ( لاج برا ) هلق . اولد ىأ مجلا نوكسو هلوأ حتفب ( الج ) هلوق

 نونلاو ماللاب لاقيو ديدشلا ريبكلا وه لاق ( ليج ) هلو . ةرم اذهو ةرم هلج اذه ىلدي ثيح نييقتسملا ةلجاسم

 ( ليج نم ةراجح إل هلوقب داراا هللا نيب دق ىرهزالا لاق « برع مث مغدأف لك و كنس هلصأ سابع نبا لاقو

 ضرالا تحت رجح ليقو ؛ نجسلا نم ليعف وه ليقف عقو ثيح نيج امأو , ةم“وسم نيط نم ةراجح : لاق ثيح

 هتاظب راهنلا ىطغ ليقو ىوتسا لبقو لظآ ىأ ( اجيب اذإ ) لق . هلك هب ىطغم ىأ ( ىجسم ) هلق . ةعباسلا

 ليقو کام ىأ ( مكتحسيف ) هلِوق . شبلا لإ اورج ىأ ( بيلقلا ىلإ اوبح مث ) هلو : ( حس لصف إل

 هلو ۰ ةوشرلا هب دارملا ليقو هكلبي ىأ لالا تحسي هنال كلذب ىمس مارحلا ىأ ( تحسلا ) هلق . مكلصأتسي

 هلو ٠ ةفصلا ىلع زمهلاو دملاب ءاحس امهريغ ىف ىرو احس حت ىأ ردصلا ىلع نآونم نيحيحصلا ىف اذك ( امس)

 . ابقتعو ابفوج نيبام اهردصل دنتسم وهو تام هنأ ديرت ةئرلا ءاحلا نوكسو حتفل اب رحسلا ( ىرحنو یرحس )

 وه (رحسلا) هۆ . نوفرصي ليقو نومعي ىأ نورخسي هلوقو ةرم دعب ةرم نيروحسم ىأ ( ( نيرحسم ( هلق

 ادعب ىأ ( اق ) لوق . تقولا كلذ ىف لكؤي ۱۰ حتفلابو تقولا كلذ ىف ءاذغلا وه ( روحسلا ) هلو . ليلا رخآ

 نايبلا نم نإ ) هلق ۰ نومتقرحأ اذإ دامرلا اوقد ىأ ( ىف رقعا) هل . اودعبا ( اوقعا ) هلق . ديعب قي لاقي

 هنأ ینعلاف حدملا ثيدحلاب ديرأ ناف رحسلا كلذكو قح ريغ ناك نإو نيعماسلا بولق ف رصب ام هنم ىأ ( ارحل

 هبستكيام مثإلا نم هب بسنکی هنأ ىنمملاف مذلا هب ديرأ نإو بعصلا هب لزئتسيو طخاسلا هب یضریو بولقلا هب لاتسي

 نطقلا لوحسلا ییارعالا نباو بیبح نبا لاقو « نيلاب لوع اهل لاقي ةيرق ىلإ ةبسن ىه ( ةلوح ) هل . رحاسلا

 هلق . داوسلا ديدش ىأ ( محسأ ) هلق . نطقلا فسركلاو فس رک ةيلوحس باوثأ ةثالث ةياور ىف عقوو

 ءايلا نوکسب ( مہحاسمب ) هو . هتديهو هجولا ةرشب یه نون اهدمب ءاحلا نوكسو حتفيو هلوأ رسب ( ةنحسلا )

 ةلازإلاو فشكلا وهو رحسلا نم هنال ةدئاز یهو ةروسكم مملاو ديدحلا نم ةفرجلا یهو ةاحسم عمج

 داصلاب لاقي تاوصالا طالتخا بخصلاو باخصب ةياور فو ( باخصب سيل ) هلق : ( خ س لصف إل
 طيخ ليقو لفنرق وأ بيط نم ةدالفلا یه فيفختلاو هلوأ رسكب ( ابا هتسبلأ ) هو ٠ رهشأ لوالاو نيسلاو

 ةدش نم هلاق ىف *یزیتسنآ ىأ ( یب رخسنآ ) لوق . باخت قات هنمو ىرارجلاو نایبسلا ىلع قلعيو زرخ هيف مظني

 مضتو نيسلا حتش ( هنيدل ةطنس ) هلق . ةبوقع كلذب هلباقي هنأ فالخالا نم هنم عقو ال نظ وأ حرفلاب شهدلا

 هيلع صرحلا كرت ليقو سفن بيط ىأ ( سفن ةواخ ) هلق . مقسلاو مقسلاك طخسلاو طخسلا لاقي و ةيهارك ىأ
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 هلوقو « نيلبجلا لبق نيدسلا نيب هلوق ىفو « لبجلا وهو حتفلاو مضلاب لاقي (ءاحورلا دس) هلو : (د س لصف 9
 وهو مدرلا وهو نينرقلا وذ مییلع هدس ىذلا ناكملا وهو جوجأمو جوجأي دس وه را دربلا لثم "دصاا تأر
 ('ىهتنملا ةردس ) هلق . رمالا ىفدصقلا دادسلا ( اوبراقو اوددس ) هلو . لصتي ىح ضعب ىلع هضعب لعج ام
 ةدحوملاب ةلباس ىوريو لما ىلع امهتلسرم ىأ ( ايلجر ةلداس )هلق . ةسداسلا ىف ليقو ةعباسلا ءامسلا ىف ةرجش ىه
 ( اديدس ) هلق . بوثلا ءاخرإ ةالصلا ىف لدسلاو نولدسي اوناك هنمو هفلخ نم هلسرب ىأ ( هرعش لدسی ) هلن
 اليه ىأ ( ىدس كرب نإ ( هلو . دادساا وهز هيف ليم ال ایقتسم ادصق هربغ لاقو دهاجب هلاق اقدص ىأ

 براسو : هنمو كلسي ىأ ( برسی ) هلق. ابهذم ىأ حتفيو ءارلا نوکسب ( ابرم ) هلق .( د س لصف إل
 وه ( بارسلا ) هل . صمقلا يه ( ليبارس ) هل . ىرخأ دعب ةدحاو نبلسري ىأ ىلإ نهبرسي هنمو « رابلاب
 . ةقلطأ ىأ ( ءالا حرس) هلق . حيباصملا ىأ ( جرسلا لاثمأ ر هل . ءام هنأك ینایفلا ىف رانا فصن ربظي ام
 انكحاو ةديعبلا ىعارملا ىلإ حرست الو ىحلا نع بيغت ال هلبإ نأ ىأ ( كرابملا تاريثك حراسملا تاليلق ) هلو
 ىأ ( ةئيدملا حرس )هلق ٠ ةليوط ةرحت ىأ ( ةحرس) هلق . نافيضلا اهتايلأو ابناخ نم ىرقتل هئانفب نوكت
 ردقو) هلوق . برضاك *یثب طاحأ ام لك ليقو طاطسفلاب ةينعملا مو ةرجح ىأ (قدارس) هلوق . ىعرت ىلا لبإلا
 ىأ ( موصلا درسأ ) هلق . *ىث دعب اًئيش عردلا قاح ةعباتم لیقو « مظعت الو قدت ال ريماسملا ردق ىأ ( درسا ىف
 كولم ) هل . هلثم هررسو هرخآ رهشلا رارس : ديبع وبأ لاق هيناثو هلوأ حتفب ( ربشلا اذه ررس ) هل . هعباتآ
 حاكنلاب حاصفالا ليقو ء انزلا نسحلا لاق (ارس نهودعاوت ال نكلو) هلوق . فورعم وهو ريرس عمج (ةرسالا ىلع
 عمجو رارسأ عمجاو ررسو رس اهدحاو ةيبجلا طوطخ ىأ ( هبجو ريراسأ ) هلوق . كلذ ريغ ليقو ةعماجا ليقو
 . منم لجعتسملا عرساا ىأ نیتحتفپ ( سانلا ناعرس ) هلو : هنع فدک ىأ ( هنع ىرس ) هلق . ريراسأ عمجا
 ءارلا رسكو نیلا حتفب ( فرس ) هلو . ةمجعم نيغ هرخآ ءارلا نوكسو هلوأ حتفب ماشلاب عضوم ( غرس) هلق
 نيشلاب باوصلا ليقف فرسلا رع ىمحو هلوق امأو . | وء هللا یضر ةن ومیم رق اهي کم نم لايهأ ةتس ىف ةيرق
 فلالا هلخدت الف کم برقب ىذلا فرس امأو : لاق بالك ىنب وأ ةلهاب ىنبل ءام وه ىركبلا ديبع وبأ لاق ةمجعملا
 حتفب ( ريرح نم ةقرس ) هلق . "یشلا ىف لفلاو دصقلا ةزواجم فرسلا ( هسفن ىلع لجر فرسآ ) هلوق ٠ ماللاو
 فاقلاب لاقيو باودلا لبزب لصالا ىف هرسف ( نيقرسلا )هلق . هنم دیبا ليقو هنم ضیپ الا وه لبق ءارلاو نيساا
 تلتقو هلوق هنمر مهتاداس ىأ ( نجلا تاورس ) هلق . امئاد ىأ ( ادمرس ) هلوق . تبرع ةيسراف یهو مجار

 . اعم ءاخسلاو ةءورملا عمج ىأ ( ايرس الجر تحكن ) هلوق . ورسلا نم قتشم ىرس اهدحاو .مهتاداس ىأ مهتاورس
 هيف "رم ىأ هيف ىرسي ءاملا نال كلذب ىمس لودجلا ىرسلا ليقو « ةينايرسلاب اريذص اربن ىأ ( ايرس كتحت ) هلوق
 تيكسلا نبا لاق ( ةيرس فلخ ) هلق . ليلا ريس وهو ىرسلا نم ( انيرسأ هلوقو رباج اي ىرسلا ام ) هلو ۰ ايراج
 هجرخآ « ةئامعبرأ ايارسلا ريخو إب هلوق هل لديو ةئامعبرأ وحن ىه : ليلخلا لاقو . ةءامئالثلا ىلإ ةسخلا نيبام ةيرسلا
 هريغو دواد وبأ

 نيدلج نم تناك اذإ ةدازاا ىه یارعالا نبا لاق دواج نم ءان] وه ( ةحيطس ) رل : € ط س لصف )



- — 

 فيفختو ءارلا ديدشلو ةانئملا مضب تازلا یهو ةروطسأ اهدحاو ( ريطاسالا ) هلوق ۰ رخالا ىلع اهدحآ حطس

 ءاج امبرو لطابلل ريعتسا مث اع بعشتت ةداجلا ريغ رافصاا قرطلا ابلصأ برعم ىسراف یهو ةهرت ابتدححاو ءاحلا

 هلوق . نوط ىأ ( تورط ) هلوق ٠ نيسلابو داصلاب لاقي طلسملا رطيسملا ( نورطيسملا ) هلوق ٠ افاضم

 نوءثطبي لاقيو هوطسلا نم نوطرفب ىأ ( نوطسي (

 كوش ) هلوق . ةدءاسم دعب ةدعاسم كتعاط تدعاس ىأ ( كيدعسو كيبل ) هلوق : ( ع س لصف إل

 متاح وبأ کحو نيعلا ديدشتب ( دالبلا اورعس ) هلو . لبإلا ىعارم نسحأ رم كوش وذ تبن وه ( تادعسلا

 مارطضالاو رعستلاو قاوسالا ,ىف هيلع فقي ىذلا نا ىأ ( رعسلا ) لوق . ريعساا بالاك اهوبملأ ىأ فيفختلا

 وهو نيسلا حتفب طوعس هيف لعج ىأ ( طعتسا هلوقو طرعسلا ) هلوق ادوتو ىأ(١ ريعس ) هلوق ٠ ديدشلا دقوتلا

 ةالو مم ( ةامس هلوقو هيعاس ) هلوق . ايرق یش ىأ ( ىداولا ىف ىعسي ) هلوق . ةيودالا نم فن الا ىف لمحي ام

 اهوتأت ال ) هلوق ۰ اوبلط ىأ ( *یش لكب هل اوعس ) هلوق ۰ اهلع لماعلا ىأ ( ةلمرالا ىلع یعاسلا ) لوق . ةقدصلا

 ( هلا رکذ ىلإ اوعسافإ) هلوق امأو  كکسلا ىف نومسی و ةورلاو اصلا نيب ىعسلا هنمو نور ىأ (نوعست متنأو

 ىرجلا ىنعمب وأ ىضملا ىنممب ناك اذإ : مهضعب لاق « یضللا هب داريو ىرجلا هب داري ىعسلاف هللا ركذ ىلإ اوضماف هانعف

 ین هناف م هللا ركذ ىلإ اومساف إل ه"دريو € اهيعس ال ىعسو  هلوقک ماللاب ىدعت لمعلا ىنعمب ناك اذإو ىلإب ىدعت

 بهذ ( ىلوآلا ةعاسلا ىف حار نم ةعمجا ثيدح ىف ) لوق ٠ یتقو ىف وأ ىلاح ىلع ىأ ( هذه یعاس ىلع ) هلوق . اوضما

 بتاكملا ثيدح ىف ) هلق ٠ راهلا لوأ نم اهنأ ىلإ هريغ بهذو سمشلا لاوز وهو تقولا لوخد اهوآ نأ ىلإ كلام

 ةمايقلا موي ىع ( ةعاسلا طارشأ نم ) هلوق . هتبقر كاكف ىف ىعسلاب هبلطف هيلع قب اف عبتا ىأ ( ىعستسا م

 ةعاسلا نم رصقأ دداا ىف برعلا مالك ىف نكي مو رصباا ةحملك اهنال ةعاسلا

 ةعاحج ىأ ( ةبغسم ىذ مو: ىف ) هلوق : € غ س لصف )

 دعب ) هلوق ٠ هلفسأ نم هضرع ىأ ( لبجلا حفس ) هلوق . اقارهم امد ىأ ( احوفسم ) هلوق : ( ف س لصف )

 ةكئالملا م : لاق ( ةرفس ) هلوق . رفسو رفسأ لاقي فناببا هيف لصالاو رافسالا أذتباو ءاضأ ىأ ( رفسأ ام

 نيب حاصي ىذلا ريفسلاك هتيدأتو هللا ىحوب تلزت اذإ هکاللا تاعجو تحلصأ ىأ منی ترفس لاقي «رفاس مدحاو

 ىذلا دازلا ةرفسلا لصأ « داز ىأ ( بارج ىف ةرفس مه انعنصو ) هلوق . ةدايز هيف سبع ةروس ریسفت ىفو موقلا

 كثيدحلا ىفامرسش مضلاو حتملاب ىور ( ةعفس ) هلو . ةروارلاو ةدازملاك دارلا ءاعو ىف لمعتسا مث رفاسبا عنصی

 نم ةدحاو ةبرض هانعم لیقو  ةفلا ف فورعم ريغ لیقو « ةفرز وأ داوسب ةبوشم ةرفص ةغللا ضعب ىفو ةرفص

 ناطیشلا ةمالع هانعم لیقو تمطل تعفس لاقي تضبقو تذخأ هديب تعفس نذخأنل ىأ نعفسنل هلرق نم ناطیشلا

 بضغ نم ةعفس هلوقو « راثلا نم ةمالع وأ رانلا حفل نم داوس ىأ ( عفس موس امدعب ) هلوق ٠ نيدخلا ءاعفس هنمو

 عيبلا دنع اباصأو ةميابلا دارلا نیسلاو داصلاب لاقي ( قاوسالاب قفسلا ) هلوق ةرمحم برشم داوس وه نیسلا منب

 ىأ ( امد كةسي ) هلوق ۰ فک ىلع فک برض ىأ ( اهقيفست تءمسف ) هلوق  ضعبب ابضعب نيميابتملا ىديأ برض

 امطوآ عضب ولعلاو لفسلاو ةمنالا انآ نسلا رعو ةذخألا اهئأب ثيدحلا ىف ام رسف ( لفسلا ديلا ) هل , هقیره



 — مسا

 ةلهاج لقعلا ةفيفخ ىأ ( ةهيفس ) هلوق . رحبلا ف بكري ام یهو ةنيفس عج ( نفسلا ) هلوق . رسكلا زوحيو

 ىأ (طقسلا) هلوق . هقصالي اع ىأ (هبقسب نحأ ) هلوق ۰ هيف برشت ام ىأ ( اهءافس) هلوق :( ق س لصف ١

 . ريحت : هريغ لاقو هدب ىف طقس دقف مدن نم لك : لاق ( میدی ىف طقس ) هلوق . نيسلا ثاثم وهو اتيم دلوي ام

 مهل ناكم وه ( ةدعاس ىنب ةفيقس ) هلوق . ىراصنلا سيئر وهو افقسأ لعج ىأ ( فقس روطانلا نبا نکو ) هلوق

 نولاتكي لايكم یه ليق ( هيخأ لحر ىف ةياقسلا لعج) هلو . ءامسلا وه (عوفرلا فقسلا) هل ق ۰ هب نولظتسي اوناک

 مسا وه ( ایقسلا لئاق وهو ) هلق . قسلا بلطي ءاعدلا ءاقستسالاو قسلا ءیشلل مما رسكسلاب ( مهقس ) هلق . هب

 هيف ةلئاقلا تعقو عرفلا نم عضوم

 بیط فاكلا ديدشتو ةلمبملا منعب ( كس ىف هتل ) هلوق . راج ىأ ( بوكسم ءام ) هلو : ( ك س لصف إل

 تيطغ.ىأ تركن : هلوقو اهادس وه (رامنالا رکس) هلوق . تكس ردصم لیصالا هضو هر سكب (ةناکسا) هلوق

 ( اناكتساف ) هلوق . ةكواسملا قيرطلا یهو ةكس عمج ( ةنيدلا ككس ) هلوق . مرح ام وه نيتحتفي ( ركسلا ) هلوق
 ةنيكسلا قلطت و بلقلا نوكس نم ذوخأم ةنينأمطلا وأ ةمحرلا وأ راقولا ىأ ( منذلا لهأ ىف ةنيكسلا )هلو. اعضخ ىأ

 ليئارسا ىنب ةنيكس ىف ليقو نآرقلا عامل تازنت ةنيكسلا كلت هلرق ىف كاللا ام ركذ ام ريغ ناعم ءازإب اضيأ

 ءىث یه : ىووذلا لاقو « ملكتي حور : ليقو «ناسنإلا هجوك هجو هل : ليقو « را سأرك قلخ : ليقو « حبر یه

 مو هنم جوحأ ىأ نالف نم نكسأ نالف : لاقي ردصم ةنكسملا هلوق « ئالم هعمو ةحرو ةنينأمط هيف هللا قلخ نم

 ىذلا وهو نيكسم دحاولا نيكأسملاب هبشت نكسمتو ًارسوم ناك نإو سفنلا رقف ةنكسملا هريغ لاقو « نوكسلا درب

 نوكسلا نم ليعفم وه اذه ىلعف هتك رح لاق ىأ رقفلا هنكسأ
 هلق . شيجلا ةسارحل حالسلاب نودعب نيذلا موقلا مه ماللاو ملا حتفب ( مه ةحلسم ) هلوق : ( ل س لصف إل

 فل الا لدب ةيناتحتب و امف ءاحلا فذح و هثلاث حتفو هيناثو نوکسر ةلمبملا نوکسو هيناث حتفو هلوأ م طب (ةافحلسلا)

 . اهدلج ىأ (ةيح خلس) هلق لق . رخآلا نم اههدحأ جرخن ىأ (خاسن) هلوق . تاغل اهيف رصقلاو دملاب و ءافلا رسك عم

 ىأ ( نيطايشلا تاسلس ) هل . “یش لك ىف اهريظن نوكي نأ دارلاو اهدلج ىأ هلوأ رہکب ( ارخالسم ىف ) هلوق

 قلا ىف ةلبس ةزيل : ليقو نيعلا مما وه : ليقو ةيرجلا ةديدح : دماجب لاق (الييسلس) هلق . لسالسل اب تطبر ىأ

 نآرفلا ىف ناطلس لک : سابع نیا لاق ) هلوق . نآرقلا ف الإ فرحلا اذه عمسأ مل: ىبارعالا نبا لاقو هيف لسلست

 وه ( علسب ىعرت ) هلوق . هتءاضال نهدلا وهو طيلسلا نم هقاقتشا ليقو ةبلغلا وهو طاسنلا نم هلصأو ( ةجح

 ىأ ( فاسلا ) هلوق . امدقتم اريخ ىأ ( اناس هلعجا ) هلق . عاتملا ىأ ( ةملسلا ) هلوق ۰ ةئيدملاب فورعم ليج

 ابناج اهو ناتقلاس ناسنإلل ليقو قنعلا ىلعأ ةفلاسلا نال قنع عطقنی ىأ ( ىتفلاس درفنت ) هلوق ٠ لجأ ىلإ ضرقلا

 عفر ىأ ماللا فیفختب ( قلس نم انم سيل هلوقو ةقلاسلا ) هلوق ۰ ةفورعم ةلقب هلوأ رسکب ( قاس ) هلوق . قنعلا

 ىف تجرخ ىأ ( هنم تالسناف ) هلوق . تاخد ىأ ( تكلس ) هلوق . هجولا برض وه ليقو ةبيصملا دنع هتوص

 ( ةلالس ) هلوق . طق لس تأرق ام هنمو ةميبلا ةميشم ىه ( روزج ىلسب قأف ) هلوق . بهذف لسناف هنمو ةيفخ
 هلوق . مولعم لجأ ىلإ فلسلا وه ( ملساا ) هلوق ٠ لؤافتلا كلذب یم غيدل ىأ ( ماس ) هلوق ۰ ةفطنلا لیقو دلولا ىأ



 تا۱۳( تب

 یدوادلا برغأو ةريبك ةر ىأ ةلاس عنج ماللا حتفبو ةراجحلا یهو ماللا ركب ةلس عمج ( قیرطلا تامل )

 ةمالس ىأ ( مالس نم ىوق دعب یل لهو ) ےل . قیرطلا بناوج نم عرفت ام یه : لاقف

 ١ ءامس رثأ ىلع هلوق اذکو .ءامملا نم هلوزتل ءامس ماوس رطلا ىأ ( ءاهسلا تقس امف ) هلوق : ( م س لصف .

 رنک لاقو تمسلا نم ةلمبملاب وه بلعث لاق ( سطاعلا تيمس ) هلق . ةقيرطو آدصق ىأ ( ايدهو انس ) هل

 هلوق ۰ ةلبسلا ىأ ( ةحمسلا ةيفينحلا ) هل . ناطيشلا تامثإ نم هلصأ ليقو ريخلاب ءاعدلا هلصأو ةمجعملاب سالا

 ) نوهال ىأ هريغ لاقو ةيريجلاب نونغتي ةمركع لاق ( نودماس ) هلوق . هجورخل حعنآ اذكو البس ىأ ( احم اناكم

 ٠ ابلحك ىأ ( مهنيعأ رسو ) هلوق ۰ ريحت ىف مال دماساا ليقو « نوريكتسم هانعم لبقو *یثلا نع ةلفغلا دومسلاو

 لظ ىلإ ) هلوق ۰ مالاب مايقلا اباصأو ةلالدلا ىأ ةرسمسلا هل وقو « لالدلا وه ( راسمسلا ) هلوق . ةأحنا ريماسملاب

 ءارعم ال رمت نم اعاصو اه"درب هنمو یاشلا حمقلا ىأ ( ءارمسلا تءاجو ) هل . حلطلا ةرجش یه مملا مضب ( ةرمس

 هيف نوثدحتي اوناک مال رمقلا نول نم قتشم رمسلا لصأو ءاشعلا دعب هدنع نيثدحتملا لهأ ( هرمس لهآ ) هلوق .

 هلعف یرب ىأ (ةععو ءایر ) هلق . اهءانب ىأ ( اہکم ) هلوق . اهدلجم تيوش ىأ ( ةطومسم وأ طيمس ةاش ) هلوق

 ليقو اهءوض بهذي ىتح نيملا نم ىندت ةامم ةديدحب لبقو كوشلاب اهأقف ىأ ( مهيعأ لمس ) لق . هب عمسيو
 مب هسفن لتق ) هلوق . امو ىمست ابلك ناسنالا ماسمو ةربإلا بق ىأ ( طارخلا مس ) هلوق . ةديدحب مبلحك (

 ىأ ( نمسلا مهف ربظيو ) هلق . ةراحلا حیرلا ىه حتفلاب مومسلا و حصفا حتفلاو ابضو نيسلا حتفب لاقي فورعم
 ىأ ( ىنيماست ) هلوق ۰ ةدومحا تافصلا نم سبل و لک الا ةر نم لصحي هنأ ابيع هنوك هجوو محللا ةرثك

 عافترالا وهو "ومسلا نم هلصأو ییهاضت

 لوقو ةنيدلا ىلاوع ىف فورعم عضوم وه ةلمبم ءاح هرخآو هلوأ مضب ( حنسلاب ) هلوق : ( ن س لصف إل

 . لک و ىأ ( سالا دنسآ ) هلوق . خذ نهد یآ ( ةخنس ةلاهاو ) هل . همامإ "رمآ ىأ هحنسآ نأ هرکاف ةشئاع

 مانس عمج ( لبالا ةمنسآ ) هلوق . جایدلا قيقر وه ( سدنس ) هلوق . نودعصي ىأ ( لبجلا ىف نودنسب ) هلوق

 كاتا ىأ ( ناساف ) هلق . مانسلا نم ذوخأم ضرالا هجو ىلع اعفترم ىأ ( اسم )هلق . لمجا ةبدح وهو

 ىعرت ليقو حرفل ىأ ( نئستل دهاجلا صرف نإ ) هلق . هوحنو دوعلاب نانسالا كلد وهو كايتسالا نانتسالاو

 هلق . نسلا ىف لخد ىأ ديدشتلاب ( نسأ ىتح ) هلوق . ريختملا نونسملاو ريغتي ىأ ( هنسقي ) هلو . صمقت ليقو

 ىأ ( ةنسح ةنس ) هلق . مبةيرط ىأ هلوأ حتفب ( مكلبق ناك نم ننس ) وق . نيعم نس اه ةقان ىأ ( انس هوطعأ )

 هلوأ رسکب ( ةنس ) هلوق . ةشبحملا ناساب ةنسح ىأ ( هانس هانس) هلوق . هژایض ىأ ( هقرب ىنعم ) هلوق ..ةليمج ةلمف

 نم وهو ةئس رقلا عیب وهو ( نينسلا عيب نع ین ) هلوق . ةعاجم ماع یآ ( ةنس مهتباصأ ) هل . ساعن ىأ

 ررغلا عوي

 ینوقحما ىأ (ینوکہسا ) ہل . ىوتسملا ناكملا ليقو ضدالا هجو ليق ( ةرهاسلا ) هلق : ( ه س لصف إل

 لبسي مع هلو هنمو لبسلا ىلا اوزاص اذإ موةلا لبسأ لاقي ضرالا نم لبس ىلإ انب نيضفأ ىأ ( انب نابسآ الا) هلوق

 عراق ىأ (مهاسف ) ىلاعت هللا لاق ماهسلاب اوعرقي ىأ (هيلع اومّتسي نأ ال) ہل . لبسلا ىف ريسي ىأ نيسلا ناكسإب



 تا۱۳0

 ( ةوبس ىلع ) هلوق ۰ امهسأ کعم ىل اربرضا هلوق اذک و ییصن ىأ ربخ ىذلا یمیس هلوقو یمهس جرخ اطوق اذكو

 ىلع فقسلاو نيط اح نيب طئاح وأ نيتيب نيب ة"وک وأ عاملا اهیلع عضوي نادیع وأ عدم وأ تببلا ىدي نيب ةفص ىأ

 كمسلا عفت سم ضرألا ىف ردحنم ريذص تب ةورسلا ليقو عدم ووف الخاد ناك امو ةوبس وبف اطسو ناک اف عيمجا

 نايسنلا ىأ ( ةالصلا ىف رپسلا ) هلوق ۰ نيتيب نيب ةفص ليقو ةنارخلا هبشپ

 ( اههتأوس نع ىلاعت هلوق هنمو كاذب جرفلا ىمسيو ةحيبقلا ةلعفلا ةأوسلا (هاتأوساو) هلوق : € و س لصف إل
 ىأوس ةياور قو ( نئفلا هوس نم ) هلق . دترا مث لس وأ هزفك ىلع رمتسا ىأ ( مالسإلا ىف ءاسأ نمو ) هو

 انلزن اذإ ان ) هلوق . هثينأت ىأوسلاو عرشلا هحبق ام لک یهو ةئيسلا هنمو هوحنو ءالبلاو كاللا ءوسلا نتلا
 هلوق هنمو ىرارس ىأ رسكللاب ( ىداوس ) هلوق . تعاغ ىأ ( ىمرف تخاس ) هوم . مهئانفب ىأ ( موق ةحاسب

 ةدوسأ تيأرو هنمو رركتو هصخش یصخش ىأ حتفلاب هداوس ىداوس قراقبال هلوق امأو رسلا ىأ داوسلا بحاص

 ذوخأم ( ديس ) هلق . ابك نطبلا ةوشح ليقو دبكلا ليقف ابنطب داوسب ىتأو هلوق امأو  اصاخشآ ىأ لحاسلاب

 لضافلاو فیرشلاو ريمالاو سیئرلاو كلالاو برلا ىلع ناطبو ردقلا ةعفرو ةماعزلاو ةسايرلا یهو ددوسلا نم

 لدرخلا وه ليق زن وشلاب ثيدحلا ف ترسف (ءادوسلا ةبحلا ) هلت . جوزلاو هموق ىذأ لمحتیاینلا ملحلاو ميركلاو

 عنص ارباج نإ ) هلو ۰ هروس تولع ىأ ( رادجلا هيلع تر“وست ) هلق . جایزارلا ليقو ورسلا ليقو مطبلا ليقو
 لحتیام وهو هضو هلوأ حتفي راوس عج وه (ةرواسأ هلوقو تاراوس) هلوق ۰ (۱ س) ىف مدقت اماعط ىأ ( اروس

 وأ مهنم ىارلا وه ليقو سرفلا داحآ ىلع ريخالا قلطيو ابمضبو ةزمهلا رسکی راوسا هل لاقیو نييديأ ىف ءاسنلا هب

 (هرواسأ نأ تدك ) لوق . ةلجيو ةروث ىأ نيسلا حتفب (ة"دح نم ةروس الخ ام) هلوق . لتاقملا وأ دئاقلا وأ ةياغلا
 ىأ هسوسأ هلوقو « ةياد وأ ايمدآ ناك ءاوس هحاص ام ءىثلا دبعتي ىأ ( هسوسي ) هلوق : هيثاوأ وأ هسأرب ذخآ ىأ

 طلخي هن ال طوسلا ىمس هنمو « طلخي ىأ ( جلاب طاسيو ) هلوق ٠ م حت ىأ ءايبنالا مبسوسيل هلوقو هيلع موقأ

 م ىأ (اهيلا تقس ۶ ) ھلو . اکلسم ىأ ( اغاسم دم لف ) هلوق ٠ مص مسا وه ( عاوس ) هل ۰ مدلاب محلا
 یرب) هلت . ريراوقلاب كقوس هنمو ودي ىأ ( نبب قوسي لزا ) هلوق . ىثاوملا نررپع اوناك مبنأ هلصأو اعرپمآ
 ىلع ابف مایقلل ليقو ةعتمالا نم اهلا قاسي ال كلذب تيم ليقف ابف عابب ىذلا قوسلا امأو قاس عمج ( ابقوس خم
 فشکیف ) هلوق . ابلاغ نادوسلا ةفص یهو امهتشومو امهتقدل امهرغص نيقاسلا ريغصت (نيتقيوسلا وذ) هلق . قوسلا
 مث واقملا ريعشلا وأ حمقلا وه ( قيوسلا ) هلوق . رجشلا ةلماح قاسلاو كلذ ريغ ليقو ديدشلا سالا ليق ( قاس نع

 ةماوسملا : دهاجب لاقو نوعرب نوموسي ةيعارلا ىأ ( مثلا ةعاس ) هلوق نیز ىأ ( مهل لوس ) هلو . نحطي

 ىلع ضرمی هنأك لع ضرع ینماس لاقي« هضرع وأ هبلط ىأ ( هيخأ موس ىلع ) هلوق . نیمسلا مرطاا لبق ةمهطملا
 مایتسا هنمو هب مكنوبلاطي ىأ كلذ ىلع كولم ليقو مكفولوي لصالا ىف هرسفف عن وموسي هلوق امأو « نا عئابلا

 ليقو توملا ىأ ( كيلع ماسلا ) هلق . نيعيابتملا نيب ةثداحلا ةمواسملاو انيعم انمث هتعلسل بلطي نأ وهو عئابلا
 رصقيو رسکسلاپ ىوسو دميو حتفلاپ ( ءاوس ) هلق . دمتعملا لوالاو ءاما تفذحو ةزمحلا تلرسف ةمأسلا هلصأ

 لاقيو لیبسلا ءاوس هنمو لدتعم ىنععو محجا ءاوس هنمو طو ىنمعو لثم یم دردمم اف نونم ريغو ان"ونم



 تا۱۳۹

 ابعافترا هدادتما لثام هانعم ( لولتلا لظلا یواس ) هلوق . ريغ ینعمبف روصقلا امأو . اروصقم رسكلاب امف

 ضوفي ىذلا هباشتلا نم وه ( شرعلا ىلع ىوتسا ) هلوق . هيف مو ام يدوادلا هحرشو « ةماقلا ردق وهو

 لوأ ىف مدقتو لیصالل اذك ( ةءاسإلا ىأوسلا دهاجب لاقو ) هلوق . لصالا ىف هريسفت عقوو ىلاعت هللا ىلإ هلع
 احرص ىأ ( اوس ) هلوق . لصفلا

 اورذن اذإ ةيلهاجلا ىف اوناك ( نوبيسي ال مالسإلا لهأ نإ هلوقو بئاوسلا بيس ) هلوق : ( ى س لصف )
 حصيف ةبئاس كتقتعأ وأ ةبئاس تنأ هدبعل لوقي نأ ةيئاسلاو ىعرم نم عنمت الو حرست ىأ ةبئاس ققان مدحأ لاق
 ةجاس ةدحاولاو دنا نم هب قوی بشخلا نم برض وه مجلاب ( جاسلا ) هلوق . هژالو نوكي نمل فلتخاو هقتع
 ىف تلخد ىأ ( ىمرف مهاوق تخاس ) هلو . قاوسااو رابنالاب ىأ ( حيسلاب قس امو ) هلو . ناجيس ىلع عمید
 ريسي ال ناك ) هلوق . رويس هعمجو دلج نم "دق وه ( ريس ) هلوق ۰ ءاحلا ىف مدقت ( ءاريس ةلح ) هلوق ٠ ضرالا

 مامإلا ةقيرط ىه ةريسلاو ةلداعلا ىأ ةيوسلا ةريسلاب ريسي ال ةانعم ليقو هايارس عم جرخمال هنأ هرهاظ ( ةيرسلاب
 ليس) هلوق . هلحاس ىأ هلوأ رسکب ( رحبلا فيس ) هلوق ء اهتلاح ىأ اهتريس ىلع هلوق ینو هلهأ ىف لجرلاو هتيعر ىف
 هايم ليسم ىأ ( ليلا نطب ) هلوق . أبس ةروس ريسفت ىف الصفم هركذ رج ءام وهو دسلا وه : لاق ( مرعلا
 ليقو ةنحسلا : دهاجب لاق مهتمالع ىأ فيفختلاب ( ماحس ) هلوق ٠ انبذأ ىأ (هل انلسأو ) هلوق . لبجلا نم راطمآلا

 دیدشتلاب ( امس ال ) هلوق ۰ حتفلا ةروس ىف هتيقبو عضاوتلا

 ةمجعملا نيشلا فرح

 ىؤشلاو ةمأشمو موئشم روذحم لكل لاقيو هب نوریطتب اوناک ام وه زاب (مؤشلا ) هلوق : ( | ش لصف )
 م . ةبعكلا راسي نع ابال امأش مأشلا ضرأ تيمسو هنم ماشآ رظنيف ىدع ثيدح هئمو ماشالا ثينأت ىرسيلا

 رمآلا وأ بطخلا هانعف نأش ىنل ین: هلوق امأو . نأش اهدحاوو ةمجمما مظع ىف ىلا طوطخلا ىه (اهسأر نوؤش )
 حابم وه ىأ اهالعأب كنأش مث هنهو نأش امو ىل ناك هنمو مرمأ وأ کبطخ ام ىأ مكنأش ام : هلوق هنمو لاحلا وأ

 هنأ هلع ىف قبسام داحيإو هردق ام ذيفنت ىلإ ةراشإ وبف نأش ىف وه موي لك ىلاعت هلوق امأو . اهب كنأش كلذكو كل
 هاف « هاش ناهاش هلصأو یمراف وهو كولملا كلم : لاقف ثيدحلا ىف هرسف لوآلا ناونم ( هاش هاش ) هلو . دجوب
 ءات هءاه لعج نم اوطاغ دقو هاش وبأ هلوق اذكو ريخأتلاو ميدقتلا یف مهمالكس ايق ىلع وهو هعمج ناهاشو كلم
 اودع مهتقبس ىأ موقلا توأش هنمو یدلاو طوشلا وأشلا ( اوأش ىسرف عفرأ ) هلوق . ةانثم

 . وهو اهرش مظع ىأ ( ابمارض "بشو ) هلوق ٠ لزغتي ىأ ( هل تايبأب ببشي ) هلوق : ( ب ش لصف إل
 ( ىنطب عبشب ) هلوق ۰ نابش هلوق اذكو باش عمج ( ةبش ) هلوق . اهاعتشا هدتشا اذإ رانلا دوقو نم ةراعتسا
 فرط ىلإ رصتخلا فرط نم رسكلاب ربشلا ( اربش ) هلوق . عوجلا دض عبشلاو ةببس ءابلاو حتفلاب و نوكسلاب
 ىأ ( تاہتشم ) هلوق ٠ عيرضلا ىمسي سبب اذإ هل كوش الو لک ىزاجح تبث وه ( قربشلا ) هلق . ماهبإلا
 نم ) هلق . معطلا ىف فلتخيو اضعب هضعب هبشي نكلو هابتشالا نم سيل اپیاشتم هلوقو تاپیاشتم اذكو تالكشم

 ىنعمو انزو لثمو لثك هيناث نوكسو هلوأ رسكبو نيتحتفب ( هبشلا نوكي نی



 مع ۳۷ =

 دحتم كلذ قاةتشا نا هدارهو عقو اذك ( دحاو تشو تاتشر شو اتادشأ ( هلو : 1 ت ش لصف )

 ءاتشلا نمز ف ىأ ) تاش موي ىف ( هلو ۰ نوفاتخمو نوقرفتم هانمم و م هادع امو درفم تشفالاو

 امبظیلغ ىأ ةثلثلا نوكسب ( نيفكلا ناش ) هلق : © ث ش لصف إل

 كحرج ىأ ( كلف وأ كجش ) هلق. بايثلا اهلع عضو داوعأ یه ( بجشلا ىلع ) هلق : 6 ج ش لصف إل
 هلوقو فلتخلا رمالا حتفلاب رجشلاو اوفلتخا ىأ ( منيب رجش ) هلق . هجولاو سأرلاب حارجلا نم صتخع جشلاو
 ةيح لك ليقو ركذلا ةيحلا وه ( عرقأ عاج ) هلو ٠ نمط نآ دصاق ىأ رجاش حرلا هلوقو هعزان ىأ هرجاش
 كاءنشا هلصأو اضيأ حتفلا یحو هرس و هلوأ م ) نحرلا نم ةنجش ( هلة ۰ ركل دقو هلوأ مذ عاجش

 ازاجي نمحرلا ىلإ هفاضأو لخادتم ىأ نوجش ثيدحلا هنمو ناصغالاو قورعلا

 ىف هرسف ( حشلا قليو ) هلوق ٠ ضرم وأ عوج وأ لازم, نوللا ريغتم ىأ ( ابحاش ) ملت : € ح ش لصف إل
 محش یه ( موحشلا ماع تمرح ) هل . هيف برطضي ىأ ( همد ف طحشتي ) هلوق . ديدشلا صرخ اب لصالا
 : دماج لاق ( نوحشاا ) هلوق . ةوادعلا ىه ( ءانحت ) هلوق ٠ ةيدبع هيف ماللاف ةصاخ ءاعمالاو شرکلاو ىلكلا
 ءولمملا ىأ رقوملا

 صخش ال هلوقو ؛ دتماو عفترا ىأ ( هرصب صخش ) هلوق . بصي ىأ ( بخشی ) هلق : ( خ ش لصف و
 ةراعتسا انه لمعتساو روپظو عافترا هل مسج لك وه

 نل ) هل . ةدش مذخ ىأ ( كتأطو ددشا ) هلوق . رسکی ىأ ( هسأر خدش ) هلو : ( د ش لصف )
 دتشي جرظ هلوقو عفترا ىأ ( داهلا دتشا ) هلوق . هبلاغي ىأ هدداشي ابلصأ لادلا ديدشتب ( نيدلا اذه ”داشي
 ىف اذك لادلا مضي دش اهدحاو ( هدشأ غلب ) هلوق : !"دش الإ ءاحطبلا عطقي ال اذكو ىرجلا نم هلك هءارو دتشاو
 ندبلا ىف ةدالجلاو ةّوقلا یهو ممنأو ةمعن لثم ةدش مج یهو نيعب رأ لا رفع ةسمخ نم دشالا : هريغ لاتو لصالا
 (هنم دشآ ) هلوق . كلذ ريغ ليقو « اماع نوئالثو ةثالث لقو « ةرشع ىنامث لیقو لا غولب "دشالا ليقو « لقعلاو
 (كيخأب كدضع دشنس) ىلاعت هلوق و « ىلع لمح ىأ ىلع دش هلوت اذک و لتاقتف لمحت ىأ (دشت الأ) هلوق ٠ عجشأ ىأ
 ىف تنك ول ىأ ةقفاوملا نع ةيانك دالا قدش ىف تنك ول هارقو هف ىأ ( هقدش ) هلو . نيعنس ىأ : سابع نبا لاق
 كيلا لصأ نأ تببحال ةداع هيف كيلا لصوب ال عضوم

 دارفنالا ذوذشلا ( ةذاش عديال ) هلوق :€ ذ ش لصف ال

 وه : یعصالا لاقو « لواطتملاك قنعلا "دم وه ةدحوملا ديدشتو زمهلاب ( نوبترشي ) هلق : ( ر ش لصف 2
 برعشلا لع اف لح ىأ ( م واق ىف ايوا ) هلق ٠ ةفرغ ىأ ابحتفو ءارلا ضب ( ةبرشم ىف ) هلوق ٠ سأرلا عفر
 هلوقو « براش عمج ءارلا نوکسو حتفلاب ( راصنالا نم برش ىف ) هل . غوبصم يأ برشم بوث لاق. هولبقو
 اهدحاو ءاملا لياسم هلوأ رسكب جارشلا ( ةرحلا جارش ) هل . ءاملا ةمسق مح ىأ نيشلا رسكب برشلا ىف هاج ام
 رشرشبف ) ها . ةفئاط ىأ ( ةمذرش ) هلوق ٠ قرف ىأ ( درش ) هلوق . ةرحلا حرش هلوق اذک و ءارلا نوکسب جرش

 ةمدقملا # ١4 م



— ۱۷۲۸ - 

 نیتحتفب طرش عمج وهو اهتامالع ىأ (ابطارشآ ) هل ]3 ٠ هيفب عبسلا ذخأ اباصأ ةرشرشلاو هقشإو هعطقب ىأ (هقدش

 عراوش ىأ ( عرش ) هلق . ابمایف لبق اهدئادشو اهرومأ باعص دارالاف اذه ىلعف ءىش لك نم ءىدرلا وه لیقو

 هلوق ۰ لوانتن ىأ ( امیج هيف عرشنف ) هلوق . ةبراش ديري هنأك عراش عج ءاملا ىف عراوش ىأ ةييتق نبا لاقو

 (فراش ىف ناك ) هلوق ٠ نيبو ربظآ وأ کل نس ىأ ( کل عرش ) هلوق ٠ ةقيرطلاو ةنسلا ىأ ( ةعرمشلاو ةعبرشلا )

 ىلاعلا لبجلا ىأ ( ءاحورلا فرشب ) هلوق ٠ امسفترم ىأ نيثلا نوكسب ( نيتنجولا فرشم ) هلق . نم ةقان ىأ

 . ضرالا نم الع ام فرشلا : ليقو « نيقلط وأ اقلط وأ نيطوش وأ اطوش ىأ (نفرش وأ افرش) هلوق . اب یذلا

 ىأ امل سانلا فرشتسب : ليقو ريمك ردق تاذ ىأ نيتحتفي فرش تاذ هلرقو ؛ علطتم ىأ ( فرشم الو ) هلوق

 قرش ) هلو . علطت ىأ (سمشلا قرشت ) هلوق . قرشلا وحن اوبجوت ىأ ( اوف"رش ) هلوق ٠ الا مراصبأ نومفري

 مايأ ) هلوق» قرشلا لب ام ىأ ( ايقرش ) هلوق ۰ ءالاب صغ نك ادسح هردص قاض ىأ ءارلا رسكب ( كلذب

 ليقو « ابنوددقیو اهنومطقب ىأ یحاضالا مو ابیف نوقرش اوناک مهنال كلذب تيم« ىنم مايأ ىأ ( قبرشتلا

 . سمشلا قرشت ىح رحني ال ىدا نال ليقو سمشلا قورش تفو ىلصت مال ديعلا ةالص لجأ نم كلذب تمم

 ىأ ءارلا رسب )مہک رشب نمل هلوقو مولعم ةكرشلا لصأو اكرش نتعأ نم اذكو ةكرش ىأ ( مد فن كرش وأ ) هلوق

 ءارشلاو اوعاب ىأ ( اورش )هلوق ٠ هبجو ىلع نوكست ین لعنلا رويس دحأ كارشلا ( امن كارش ) هلوق . ممكراشي

 ( ايرش اسرف بكر ) هلق . ةعلسلا بحاص ةبج نم عيبلا بلغ ا نا ىطعم ةبج نم بلغ هنكل دحاو عيبلاو
 هرايخلاملا ةارشو ارايخ اسرف ىأ تیکسلا نبا لاقو « ىداهتيو هتيشم ىف ىرشتس اسرف ىأ

 عساش هلوقو نيعبصإلا نيب لخدي ىذلا وهو لعنلا رويس دحأ وه ( عسش ) هلوق : ( س ش لصف إل

 اهدیم ىأ رادلا

 هضعب ىوقيف اعبسو اينامثو ارشع ةبحلا تبنت لینسلا ءطش لاقي هخارف ىأ ( هأطش ) هلوق : ( ط ش لصف إل

 ديرج نم ةبطشلا لرق ( ةبطش لسم )هلو . قاس ىلع مقت مل ةدحاو ةبح تناك ولو ها”وق ىأ هرزآف لاق اذو ضعبب

 رطش هلوقو « ابضعب ىأ اهرطش ىنع عضو هلوقو < هفصن ىأ ( ابنم جرخ ام رطش ) هلوق . ددحم دوع ليقو لخنلا

 هلوق ۰ فرست ال ىأ ططشت ال هلو : دهاجب لاقو افارسإ وأ اطا فر یا ( اططش ) هلوق . هتبج ىأ مارحلا دجسلا

 ليوطلا لبحلا كيرحتلاب نطشلاو نيلبح ىأ ( نينطشب ) هلوق . هبناج ىأ ( ربنلا طش ىلع )

 : ليقو ابیلجرو اهيدي نيب ام دارملا ليق ىحاونلا بعشلاو ةأرملا ىأ ( اهبعش نيب ) هلوق : €( خش لصف 3

 . ةمطق ىأ ( ناميإلا نم ةبعش ) هلوق . كلذ ريغ ليقو هتنظم كلذك دوعقلا نال عاملا نع كلذب ىنكو جرفلا بعش

 بوعشلا ليقو « ابوعش رك انلعج هنمو بومشلا دحاوف بعشلا امأو . لبجلا ىف قيرطلا رسكلاب ( بمعثللا ) هلوق

 لوقو برعلا لئابقلاو مجعلا بومشلا ليقو ماظعلا لئابفلا بوعشلا : سابع نبا لاقو كلذ نود لئابقلاو ديعبلا بسنلا

 . مهقرفتا ىأ هيف مهبعشتل كل ذب ىعس ليق فورعلا ربشلا (نابعش) هلوق ۰ عدصلا ىأ ةلساس بعشلا ناكم ذختا سنأ
 نم ) هلوق . كلذ نم هسأر ثعشو ثءشأ لجرو رعشلا ةدبلم ىأ ةثعشو ءاثعش ةأرما لاقب ( ةثعشلا طشتم ) هلوق

 امريغو سوماقلاو حاحصلا ىف می اك ءارلا حدف باوصلا (۱)
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 موق هنمو « لعأ مل ىأ ( رعشأ مل مث) هلوق . جحلا رعاشمو مارا رعشملا هنمو « ةمالع ىأ ةريعش عج ( هللا رئاعش
 هتلعجاو هيف اهنففلأ ىأ (هانإ اهنرعشأ) هلق . هتناع رعش ىأ نيشلا رسکب هترعش ىلإ هصق نم قشف هلوقو « ىرعش تيل

 قبنج دحأ قشپ نأ نديلا راعشأو راعش راصنالا هلوق هنمو دسجلا ليام وهو راعشلا نم ذوخأم اهدسج ىلب ام

 ءازوجلا مزرم وه : لاق ( ىرعشلا بد ) هلوق . ىده انآ اب فرعي اھ ةمالع كلذ لمحيو مدلا لبسي ىتح مانسلا

 هريغ اضرع ابعطقي محن ءامسلا ىف ,سيلو ةرجا تربع اهنآل روبعلا اههدحأ ءامسلا ىف نيمجنل لاقي یرعشلا : هريغ لاقو
 نم بيذكتو هبيذكت ىف هللا لزنأف اهديعب ىعازخلا ةشبك وبأ ناکو روبعلا دقو: دقوتت ال امال ءاصيمغلا رخالاو

 : لاقو ابفارطأو ابسوءر ىأ (لابجلا فعش) هلة . نودبعب أوناك ىذلا مجنلا بر ىأ ىرعشلا بر وه هنأو هعبات

 ىأ ةنالفب فوعشم نالف لوقت برعلاو «نآرقلا ىف ىأ درب لر فوءشملا نم ةلمهملاب ابح ابفعش هلوقو ريسفتلا ىف
 ةمجعملاب فوغشملا : ديبع وبأ لاقو بلقلا باجح فانشلاو هلخادو ىلقب قصل لاقيف ةمجملاب امأو . اهبح هب حارب
 -طمتشا هلوقو لاتقلا لاغتشا دتشاو) لوق . هقرحأف هبلق لا بلا صلجخ ىذلا ةلمملاب و هبلق فاغش هبح غلب ىذلا
 هلوق ۰ هيف تبهتلاو رانلا هيف تذختا ام مضلاب ةلعشلا ران نم ةلعشإ ىنعبتي هلوقو « اهرمأ مظع ىأ ( ابمارض بشو
 ادج ليوط ىأ ناعشم لصالا ىف : لاتو رعشلا شفتنم ىأ نوسناا ديدشتو هلوأ مضي ( ناعشم لدجد )

 ۱ لیوطلا قوف

 نع كلذب ینکو لجرلا عفر نم هلصأ لبق ثيدحلا ىف هرسف ( رافشلا نع ىن ) هلوق : ( غش لصف )
 غارفلا دض لغشلا نم نيذلا حتفب ( مباغشي ) هلق . عاسنالا ليقو دعبلا رغشلا لصأ ليقو حاكنلا

 ىداولا ريفشو اهفرح نهج ريفشو هدح فيسلا ةرفشو نيكسلا ىأ ( ةرفشلا ذخأو) هلوق : ( ف ش لصف )
 ناك نإو عفشلا ىف ماق هنمو اجوز اجوز هلوقي ىأ ( ناذالا عفشي ) هلق . نفجلا رعش تبنم نيعلا ريفشو هفرط
 امأو . دحاولا رتولاو جوزلا عفشلا : ىيتقلا لاق رتولاو عفشلا هنمو نيتدجسلاب امعفشو هتالص هل نعفش اسمخ ىلص
 رحنلا مايأ ليقو رشعلا مايأ عفشلاو ةفرع موي رتولا :هريغ لاقو قاخلا عيمج عفشلاو هللا رتولا دهاجي نعف ةبالا ىف
 هبیصن ىلإ هيف عفش ام مضي هنال ةدايرلا نم اهقاقتشا مضلاب ةعفشلا : بلع لاقو « ءاوحب عفش مدآ رتولا ليقو
 ىأ ءاتلا مضي ( ضعب ىلع ابضعب اوفشت الو ) لوق . هرخآب همالک لوآ عفشو ةبغرلا ىف هتدایزا ةبغرلا ةعافشلاو
 بوثلل لاةيو لعفلا مسا حتفلاب فشلاو دادضالا نم وهر ناصقثلاو ةدايزلا رسکسلاب فشلا واو ديزتو |واضفت ال
 هلوق ۰ داز ىأ ( اذه ىلع اذه فش ) هلو . فافش رهوج هنمو هلوأ رسکب فش هءارو ام ربظي ىذلا قيقرلا
 دعب قبت ىلا ةرخلا یه ( قفشلا باغ ) هلوق ۰ ةمجعملاب هاور نم ىأر ىلع اذه ىصقتسا ىأ ( فتشا برش اذإو )
 . فاخ ىأ ( ركب وبأ قفشأ ) هلوق . ةرخلا دعب قبب ىذلا ضايبلا قفشاا : ليقو اهعاعش ةيقب یهو سمشلا بینم
 ناسح ما هنمو ءاودلا ءافشلاو یدارم تغلب ام ىأ ( ینتیفش ام ) ےل . ةطساو ریغب ىنلك ىأ ( ىنفاش) هلوق
 ىف : لاق ( ةرفح افش ) هلوق . فاتلا ىلع تفرشأ ىأ ( هنم تيفشأ ) هلوق ٠ ةحارلا اضيأ ءافشلاو تشاو ىنثف

 ابفرح وهو ةيكرلا افش لثم لصآلا



 تام

 ةعمجو ليوطلا مهسلا لصن ره (صقشع ) هلق . رفصت وأ رمحت ىأ ( حقشت یتح) وق : ( ق ش لصف )

 ةمينغ لهأ ) هلق . هبناج ىأ هلوأ ركب ( نميآلا هقش ) هل . ابيصن ىأ ( اصقش عاب نم ) هر . صقاشم

 الول هلوقو قرض ناکم ىأ هلوأ حتف زوو نیعم عضوم قشلا ليقو « شيعلا نم دمج ىف ىأ هلوأ رسكب ( قشب

 ( ةديعب ةفش نم كانثج ) هلق . دوج ريغ ىأ هيلع قوقشم ريغ هلرفو ماع لقثأ نأ الول ىأ یمآ ىلع قشأ نأ

 (ةقاشلا هلق) . مهتءامج قرفي ىأ (نيدلسملا اصع قشب) هل 8۰ ةقشم هيف درعب ريسم نم ىأ رسكلا زوحيو هلوأ مضب

 سأرلا ىف ديدش عادص ىأ ( هب تناك ةقيقش نم ) هلق . بيجلا قش هنمو ةبيصملا دنع ابيج قشت ىلا ىأ

 هانعم : ليق « ىسحلا ىلاعت هللا ءامسأ نم روکشلاو هنع هلا یضد ىأ ( هل هللا رکشف ) هلق : ( ك ش لسف ١

 الفأ د مقلب هلوق امأو . ركشلا نم ليلقلاب ىضارلا : ليقو « هباو مه فعاضيف هدابع لمع نم ليلقلا هدنع ركذي یذلا

 فاصنإلاب ىضري ال ىذلا رسعلا وه : لبق (سكشلا) هلون . كلذ ىف اغلابم هللا ىلع اینثم هانعف « اروكش ادبع نوكأ

 كشلاو هب هتمظتنا اذإ حرلاب هتككش لاقيو اهفارطأ تعج ىأ ( اهبايث اهيلع تكشف ) هلق . نوک اشتم هنمو

 كئاشو كاش لاقي امل عماج ىأ ( حالسلا کاش ) هلق ۰ موزللا ىلع قلطيو بناب دضعلاك ءىثلاب ءىثلا قاصا]

 كشااب قحأ نحن) هلق . بولقملا نم وهف ةكوش وذ كئاش ىنعمو حالسلا كئاش هلصأ : ليقو ماتلا حالسلا ةكشلاو

 . مهاربإل اماظع) هنم كاذب ىلوأ انکسا كش ولو كلذك نو كلشي مل ىأ امهنع كشاا ین دارملا ليق ( مهاربا نم

 ةجنغلا ةلزغلا ىه فاکلا رسكو نيشلا حتفب ( ةلكشلا ) هلق . هتين وأ هتيحان وأ هتقيرط ىأ ( هتلكاش ىلع )هلق

 . دعس یکتشا هنمو ضيرم ىأ كاش وهو هلوقو . هضرم ىف ىأ هركش ىف ةياور ىفو ( هيف ضبق ىذلا هاوكش ىف )

 ىحرلا نم یقلت ام تکش هنمو ىناثلا ذخأ هنمو فورعم لوألاو هانعمب ىناثلاف کتشا ىنأ توكش ةللس مأ لوق امأو

 بيعلاو مذلا ةاکشلاب دارب و . اهراع كنع رهاظ ةاكش كنتو : ريبزلا نبا لوقو ةاكشلا نرثكي هلرقو

 ( داش ) هل . لاشلا ممالاو مضلاب لاقي الو حتفلاب وهو' تسبب یآ ( هادي تلش ) هلق : € ل ش لصف و

 ءیث لك نم دسجلا واشلا : ليقو عطقم ىأ عزممو « محألا نم وضعلا وه رسكلاب

 هسنع ةتامثلا ةلازإب هل ءاسدلا ىأ ( سطاسلا تيمشت ) هلق . ترفن ىأ ( تزأمثا ) هلق : ( م ش لصف إل

 ف مهماقأ ىأ ( اسانآ سم ) هل . نات ر مشا امهناو هنمو هعفار ىأ ( رازالا رمشم ) هلق . ةلمبملا ىف مدقتو

 كلذف اطانخا نینول لک : تباث لاقو . هتاطش ثعأ هنمو دا وسلاب ضايبلا طاتخا ىأ ( هسأر طش ) هر . سمشلا

 ممالاو ديلا جارخ] ری دسا ىلع بوثلا ةرادإ وهو حشوتلاب ثيدحلا ىف هرسف ( ءامصلا لاتشا ) هلق . طمشلا

 حتفلاب امأو . ديلا عم كرتشم لاش عمجاو هلوأ رسك ليلخلا کحر بده اهل ناك اذإ ةلهش ىمست امنا لیقر ةلمشلا

 كلذ ريغو مما ىلع ةرمهحلا مدقتو ازومپم رفعج نزويو ديلاك تاغل اهفو ةلبقلا رد نم ىتأت ىلا ځرلا ويف

 ( رانش ) هلق . تسبب ىأ ( عباصالا تجنشت ) هل . ةوادعو شب ىأ ( نآنش ) هلق : € ن ش لصف و

 ةيلاب ةبرق ىأ ( ةفلعم نش ) هل . هقيرفتو ءالا بصك اهصو ابقرف ىأ ( ةرانلا نش ) هلق . بيع ىأ حتفلاب

 ره : ةديبع وبأ لاق ( ابقانش لح ) هلوق . هوضغبأ ىأ نونلا رسكب ( هل اوةنش ) هلق ۰ نش روف قاخ ءاقس لکو



 هس رز -

 مضو نيشلا حتفب ( ةأونش دزأ ) هلوق ۰ اهسأر هب فطع ی ماهزلا ىوصقلل قنش هنمو ةبرقلا هب قلعت ىذلا طيخلا
 ةفورعم ةلسق ةزمه واولا دعبو نونلا

 ىف تلعتشا درع لك رانلا باهشو « ببش هعمج هب یرب ىذلا بک وکلا ىأ ( بابش) هلق : 6 ه ش لصف 9
 هريغو ةريره ىبأ لوق اذكو فاحأ ىأ هللاب دهشأ نامالا ىف لوقو ملعب ربخآ ىأ ( هِي ىنلا ىلع دهشأ ) ہل . هفرط
 دهاشلا غلبيل ) لوف . بحاصو باحصأ لثم دهاش هدحاو دامشالا لصالا فو « تعمس دقل فاحأ ىأ هللاب دهشأ
 نإ هتمو مكحلا نيب هنال دهاش دهاشلل ليقو نيب ىأ ( هللا دهش ) هلق . باغ نم عماسلا رضاحلا ىأ ( بئاغلا
 هديزؤيو هللاب دهشي وأ هللا دبعب فلحي نأ وه ليق ( دبعلاو ةدابشلا ىلع اننوبرضي اونا ) هلق .(ادهاش كانلسرأ
 نم هلام دهاشب هنال ًادیمش ىم لبق ( ديبشلا دجام) هل . دیعلاو ةدابشلاب فلح نأ انين یرخالا ةياورلا ىف هلوق
 لوق اذه یورما ديبع وبأ لاق ىلا ديمشلا ليقو ةنجلاب هل اودپش هتکئالمو هللا نال لرقو هتوم دنع ةلزأملاو ريخلا
 ماق هنال : ليقو هل دهشت ةمحرلا ةكئالم نال : ليقو < ممبر دنع ءايجأ لب إل ىلاعت هلوق لوأت هنأك لیش نب رضنلا
 هلو . هراهتشال كلذب ىم : ليق ( رهشلا ) هلق « هلبق ممالا ىلع دهشي نم هنال : لفو هللا ىف قحلا ةدابشب
 عنتمملا ىلاعلا وهو قهاش عج اهلاوط ىأ ( لابجا قهاوش ) هل . ريفز ىف مدقت ( قيبش )

 نإ مث هلوقو ءاملاب نيالا بوش هنمو ابوش باش, بيش لاقي طاخي مل ىأ ( بشی ۸) هلوق : € و ش لصف ١)
 حتفلاب راوشلا هنمو ةئيه ىأ ( ةنسح ةراش ) ملل . لاب طاسپو ميمامط طاب : هریسفت ىف لق ابوشل املع محل
 واولا نوکسو هیناث مضو هلوأ حتفب یهو ةروبشلا نم وهو میحصن ىأ ( مهلع راشآ ) لوب . سورعلا عاتم ىأ
 . هانج اذإ لسعلا راش نم : لاقيو عيبلل ابضرع اذإ ةبادلا راش نم هلصأ : لاقي واولا حتفو هيناث نوكس زويو
 : ليقو كع وأ كدي ىأ ( كاوسلاب هاف صوشی ) هلق . ةراشإلا نم وهو ًاموأ هانعف مهلا راشأ هلوق امأو
 هل . ولع ىلإ لفس نم لوطلاب لب عيكو لاقو شکالا لوق وهو ضرعلاب كابتسالا صوشلا لةو لسغلا صوشلا
 ديسأ ىفأ ثيدح ىف طوشاو سرفلا اهودعت ةفاسم لصالا ف وهو ةرم ىأ حتفلاب طوش عمج ( اطا وشآ تفط )
 وهو به ىأ ) راف نم ظاوش) هل . ةمجعملا ءاطلاب هيف : لاقيو ةن دماي ناتسإ ةلمېم هرخآو ةمجعملابو لوالاک

 نم هاوک ) هلوق . مدقت ( حالدلا ی اش ) هلق . تفوشت هنمو نيعلطتم ىأ ( نیف"وشتم) هل . هل ناخد ال ىذلا
 اذإو ) هلوق ۰ هتدحو هتد لاتقل ةكوشو دحلا ىأ ( ةكودشلا تاذ ) هلو . نوعاطلاک ءاد وه حتفلاب ( كوشلا
 ةماش ) م . مدقت نیلا دض (مزشا) هل . شاقنملاب هنم تجرخآ الف ةكرشلا هتباصأ اذإ ىأ (شقتنا الف كيش
 امل لاقي سأرلا ةدلجو نالجرلاو ناديلا وفارط لا ىه ليق ( ىوشلل ةعازن ) هلوق © نالبج امه ليق ( ليفطو
 قبب مل هنآل لوش تاذ ىأ لوشلا ىمستو دفن ىأ اميل لاش ىتلا ةقانلا یهو ةلئاش عج ( لئارشلا ) هلوق . ىوش
 ةي ىأ نبل نملوش الإ ابعرض ىف

 نوکسب وهو خيش مج ( شرق ةخيشم ) هلق . همجو ضبقو شکنا ىأ ( حاشأ ) هلوق : ی ش لصف ١)
 عشصت رش ىزيشلا لصأو نافجلا ىه روصقم ( یزیشلا نم ) هلؤق ٠ ىنبم ىأ (دیشم ) هلوق . اهرسك ىك>و نیشا
 هتميش ) هلق . هدمغأ ىأ ( فيسلا ماشف ) هل. اولتقو امف نومعطي اوناك نيذلا اهءاحأ رعاشا اب دارأو هنم



 — ۱۴ تب

 عیشلاو مثإلا ىأ ( نلوالا عيش ىف) هلوق ۰ نيزلا دض نیشلا و هباع ىأ ( هناش ) هلوق . هعبطو هقلخ ىأ ( ءافولا

 ةيلاعلا وبأ هلاق ضايب ال ىأ ( اذ ةيشال ) لف . اةرف ىأ اعيش سيلي وأ هنمو فئارطلاو ءایلوالاو راصنالاو

 ةلمرملا داصلا فرح

 ةرفك نزوب هلاق زمه نم ةابصلاو كلذك ءىباصلا هلوقو لوسي دقو زماب ( انأبص ) هلوق : ( ب ص لصف )

 لهأ نم ةفرف مه : ةيلاعلا وبأ لاقف نوئباصلا امأف ‹ نيد ىلإ نيد نم جورخلا هانعمو ةامر نزوب هلاق زم مل نمو“

 مآ نوععزب مو كلاث ىلإ نینیدلا نم !وجرخ مناکف ةيدوبلا نم ءايشأ ىلإ مبفلاخت یراصنلا نم : ليقو باتکلا

 تردحنا ىأ ( ءامدق تبصنا )هلوق ٠ ةكئالملا وأ بكاوكلا دبعي نم مهنمو مهاربا وأ سیرد] وأ حو ةعب رش ىلع

 . احايص اهانيتأ ليقثتلاو فيفختلاب رخ انحبصو « هيلع لسيف حبصلا ةالص تقو قوی ىأ ( هلهأ ىف حبصم ) هلوق

 تقولا اذه صخو ودعلا موجه دنع لاقت ةلک ( هاحابص اب ) هلوق ٠ هرسك زوج ر هلوأ مضب ( ةعبار حبص ) هل

 . حوبصلا هلثمو احابص برش ىأ حبطصا هلوقو ؛ اوبمأتف لاتقلا تقو ءاج ینعلا ناکف ةرافلا تقول بلغالا ناك هنال

 هنال جارسلا حایصلاو هيدقوأ یا ( كجارس یحبصآ ) هلوق ۰ رابلا لوآ مانآ ىأ حبصتأ اوقو « قوبغلا هدضو

 ناميآلا نف ربقلاو سبحلا نم هلك ( هنيمي ربصت الو هلوقو مئاببلا ريصت نأ هلوقو اريص هلتق )هلق . ءايضلا هب بلطي

 «اساح دشأ ىأ ىذأ ىلع ربصأ هلوقو  تابثلا ربصلا لصأو رهاظ لتفلا فو ىرال اهبصن مثاهبلا قو اهيلع رابجإلا

 ىلع هضعب ضرالا ىلع عمتجب هانعم ( روبصم ظرق ) هلوق ۰ ليك الب بحلا نم عمج ام ماعطلا نم ةربصلا ةلوقو

 :نورخآ سكعو ةمجحملا نیفلاو ةلمبملاب مهضعبل اذك ( شيرق نم غبيصأ ) هلوق ٠ هنيد ىأ (هللا ةغبص ) هلوق . ضعب

 هبشأ وهو هل اريقحت كلذ هل لاقو سابق ريغ ىلع عبض ريغصت هنأك ىناثلاو « هنولب هريع هنأك دوسا هانعم لوالاو

 هلوأ رسکب ناییصلاو ىص عمج ةدحوملا فيفختو هلوأ رسكي ( ةييصاا ) هل . ادسأ عدتو دعب هلوقل مالكلا قاسمي

 ببت یا خرلا روصقم هلوأ حتفب ابصلاب ترصف هلوقو , هيف دملا زر و رغصلا هلوأ رسكب ابصلاو « هض زوحجيو

 سمشلا علطم نم

 دروب ءارو ةحيمص لبا ىذ ىلع ةضيرم لبإ وذ ىأ ( حصم ىلع ضرع دروي ال ) هلو : € ح ص لصف ١)

 سوفنلا ىف عمي ام ةفاخم كلذو ةهاعلا نم مبابإ تماس موقلا حصأ عاطقلا نبا لاق « تاروسكم حصم داصو ضرعو

 ضایع هلاق « اعبطو اعرش املطبأو اداقتعاو ادوجو ةداملل اس سو هيلع هللا لص اهافن ىتلا یودملا داقتعا نم

 رفصآ ىه ليقو ةعصقلا ىأ ( ابتف ىف ) هلوق

 هلوقو « ايف بخص الو هلوق هنمو « تاوصالا طالتخا ىأ ( بخصلا هدنع رکو ) هلوق : ( خ ص لصف ١

 ابمصت عاملا خصت ةمايقلا امنع نوکت ىلا ةحيصلا ىأ ( ةخاصلا) هلو . هيلع بخصي هلوقو « باخصب سيل

 لوصولا نع تعنم ىأ تبیلا نع تددص هلوقو « رجریو ضرعي ىأ ( اذه دصب ) هلوق : ( د ص لصف )

 هلو . مدو حيق وه لفو < مدلاب طاتخلا محلا ره ( ديدص ) هلوق . من دصي الو  كوهداص ما هنهو ‹ هللا



 بس ۱۴ =

 هلوق هنمو « نوقرفتب ىأ ماغدالاب ( نوعدصي ) هلوق . دهاج هلا جلاب نوجضإ ,ىأ داصلا رسکب ( نودصي )
 تاذ هلوقو « رجفلا عادصنا هنمو ءىثلا نع قاةشنالا هلصأو باحسلا عدصتف اذكو اوفشكىنا ىأ ابنع اوعدصتف
 . ضرعأ ىأ ( فدص )هل . هجولا لپ ام سأرلا بناج غدصلا ( هيغدص ) هلو . تابنلاب عدصتت ىأ عدصلا
 ىذلا ديدشتلاب قدصملاو ةقدصلا ىلع لمعلا لرتپ ىذلا وه فيفختلاب (قدصملا) هلو . نيلبجلا ىأ نيفدصلا هلوقو
 صاخلا بحاصلا هلوأ حتفو فيفختلاب قيدصلاو قدصلا نم ةغلابم ديدشتلاب قي"دصلاو اضيأ فذخي دقو ابيطعي
 اذه صاعتخا روهشلاو ءاهفسو ةبيفسك ردان وهو ةقيدص عم ( ةحيدخ ءاتدصأ ) رو . هتدوم تقدص ىذلا
 ةايح فيكو ) هل ٠ ةبئاصلا ةبرضلا ةمدصلا لصأر ةبيصملا لوزن لوأ ىأ ( ىلوألا ةمدصلا ) هلو . ركذملاب عملا
 یدصلا یمسیف رئاطلا هبش هتماه نم جرخ لب اذإ تملا نأ نومعرب ةيلهاجلا ىف اوناک ىدص عنج وه ( ءادصأ
 ىف اذك لفانت ىأ ىدصت سبع ىف هلوق امأو . ىل نضرعت ىأ ( لجد ىل یدصتف ) هلو . دعب یر ال بهذف
 لصوو یبلت ريسفت ىلإ یدصت ريسفت طقس وأ یبات نم رييغت یدصت لماف لفاغت یبلت خسللا ضعب قو لوصالا
 ددصتلا هلصأو ىعألا نع لفانتتف ینفتسا نم لجال ىدصتت دارلا تركي نأ لمتحيو نيمالكلا نيبام
 ءاب لادلا تلدبأف

 عفر ىأ ( خرص ) هلوق . نامالا حرص هلثمو هصلاغ ىأ(مكحلا حيرص ىف ) لوق : ( د ص لصف )
 ىنعي ( حر هلا ) هلوق . كيدلا ىأ ( خراصلا توص ) هل وق . خرصتساو اب نخرصال و اخراص لهتسا اذكو هتوص
 ةغللا ف حرصلاو : تلق . لألا ريسفت ىف هياع ماکت ح ورص هتعامج حرصلاو : لاق ريراوقلا نم ذختا طالب لك انه
 حتفلاب ( ةرص ) هلوق ٠ ةديدش ىأ رصرص هلوقو « ديدش درب ىأ هلوأ رمکب (رص) لوق ٠ فرشلا اند ردقلا
 عمجو نقحو ایل ىرص ىلا یه : لاق ( ةا”رسصملا ) هلو . ةطوبم ةقرخ ىأ مضلاب ( ةرص ) لوق . ةحيص ىأ
 هرسف نم ريسفت ىلع كلذ جرختو هلعاف مسي ملام ىلعف لبإلا مال مضيو عمجأ واو فذح امأو . ففخمو لقثم عمج اذ ىرص نم اوكزت نزوب اورصت ال هلوقو «کز نزوب یرع نم هلصأ هريغ لاقو « ءاملا سبح ةيرصتلا لصأو
 : رعاشلا لوقب یعفاشلل ىناطخلا دهشتساو یرتشلا اهب “رغ كلذك عابتل ةاشلا عرض ىف نبللا سبح وهو ةيرصتلا نع یهن هنمو ىمفاشلا ريسفت وهو رصي “رص نم دشلاو ظبرلاب

 درج م ابفالخا ةردرصم عنافدص هذه ىوقل تاقف

 ةميدق رب: ليقو ةئيدملا نم بيرق عضوم فيفختلاو رسکسلاب ( رارص ) هلوق . نبعطق ىأ ( نهرصف ) هلوق
 ىف طارصلاو : سابع نبا هلاق محجلا طو ىأ ( محجلا طارص ) هلوق « قارعلا قيرط نم اهنم لايمأ هئالث لع
 “رحأ هنأ هتفص ىف ءاج سانلا هيلع زوحي ميج ىلع بصني ىذلا طارصلاو مقتسملا طارصلا هنمو « قيرطلا لصالا
 : ليقو « هتوقب سانلا عرصي ىذلا وهو ءارلا حتفو داصلا مضي ( ةعرصلا ) هلو . رعشلا نم قدأو فيسلا نم
 بابلا عارصملا ( نیعارصم نيب ) هلو . هناطيشو هسفن هئادعأ ىوقأ رهق هنآل ةعرص بضفلا دنع هسفن كلم ىذأل
 3 . تطقس ىأ اباد نع تعرص هلوقو اعوقو ىأ ( ىعرص ) هلوق ۰ نيفدد اذ نك اذإ الإ عارصم لاقي الو
 رادلا تمسق ىأ ( قرطلا تفرصو) هلوق ٠ ابنم جرخب الل ىأ ةالصلا نم فرصني الو بهذبال ىأ ( فرصتي ال )



~~ 

 لدعلاو ةل_فانلا فرصلا : ليقو « ةيدفلا لدعلاو ةب وتلا ىفرصلا لبق (لدع الو فرص ) هلو . امقرط تنيبف

 :ليقو « ةبدفلا وأ ةيدلا لدعلاو ةلبحا فرصلا : ليقو  هسکع روا نعو ىرضيلا نسحلا نع كلذ لقن ةضارفلا

 هلوق ۰ حوللا ىلع اهريرص ىأ ( مالفالا فيرص ) هلوق ۰ ةرشتنم ىرخأ لارقآ اپیفو لعفلا ىف فرصتلا لدعلا

 نم ةعطقلا ىأ ركلاب ( مرصلا كلذ هللا ىدبف ) هلوق ٠ ءارلا ىف مدقت فورعم عضوم وه ( ءاحورلا فرصنم )

 مظعم نم تمرصنا ةلمر لک رهو مورصم ىنعمب وهو عطقلا وهو مرصلا نم ليعف ( ميرصلك ) هلوق . سانلا

 ريغصتل اب ةعرصلا بر هلوق هنمو ةليلقلا ةعطلا اهريغو لبإلا نم ةميرصلاو همطق ىأ (لخنلا مارص) هلوق . لمرلا

 نع كعطقب ىأ ىنع كيرصي ام وه امن : ىبرحلا لاق « عطقلا ىرصلاو ىنعطقي نم ىأ ( كنم ىبرصي نم ) هلوق

 باقلا ىلع ىرجل ىنعي یل أسم

 هجو ديعصلاو ضرأ ىأ ( ديعص ىف ) هلوق ۰ بركرلل للذب مل ىأ ( ابعص الج ) لق : ( عص لصف إل

 ةذوخأم قرطلا ىه مضلاب تادعصلا هلوقو . اضيأ بارتلا ىلع قلطبو نیهضب دعص عمجاو اهيف تابث ال ىلا ضرالا

 عوجرلا قو اءجار ال ائدتم بهذ ىأ ضرالا ىف دعصأ : لاقي « هلثم دعصأو الع ىأ دعص هلوقو . ديعصلا نم

 نونت ريغ نم دملاب ییصالل و نونم رصقلاب رنک گال نيتمضب ( ادعص ىرصب امسف)هلوق ۰ نودعصت ذإ هنمو ردحنا

 دیدشنب ( رظنلا دعص ) هلق . ادعاص هسفن الع ىأ دملاو نيملا حتفب وهف ءادعصلا سفنت امأو . املاط عفت را هانعم

 بمك لوق امأو . هجولاب ضارعالا رعصتلا ( رمصت الو ) هل . هسکع بوصو جردتب ىلعأ ىلإ رظن ىأ نيعلا

 ةمجعلا نيغلاب ءاجو ليمأ هانعف رعصأ اهلا انأو

 ىأ هسأر “لإ یفصب هنمو كليم ىأ نالف ىلإ كوغص لاقي ىتصاخ ىأ ( قيغاص ) هلو : € غ ص لصف إل

 ءالذأ ىنعي ( نورغاص ) هلوق . هلم

 ءافلا حتفي ( حفصم ريغ ) هو . امبتحفص ىلع هنمو امهيدناج ىأ ( امبحافص ىلع ) ہل : € ف ص لصف ال

 احفصو براضلل افصو هلعج رسك نمو فیس افصو هلمج حتف نف ه"دح لب هضرعب براض ريغ ىأ اهسکبو

 ىأ ( نيطايشا تدفص ) هلوق ٠ هبناج قنعلا ةحفصو ةضيرعلا فويسلا نم ةحيفصلاو هادج هرارغو هابجو فيسلا

 ةيلهاجلا تناكو رهشلا دارلا ليق ( رفص ال ) هلوق . قاثولا ىف ىأ ( دافصالا ف ) هلوق . ديدحلا لالغأب تقثوأ

 ةنسلا نوكتف ىناثلا ارفص هنومسي اربش نینس عبرأ لك ىف نوديزي اوناك لب ليقو » ءیسنلا ىف همساو هكح ييذت

 بيصت تايحلاك نطبلا ف باود دارلا ليقو « فيصلاو ءاتشلا ةمج نم نامزألا مط مقتستل ارهش رشع ةثالث ةعبارلا

 كلذب اومس مورلا م( رفصالا ىب كلم ) هلوق. ىودعلا عرادشلا لطب اف ىدعت ابنإ نولوقي اوناكو عاج اذإ ناسنالا

 تدلوف مهلع تبلغ ةشبحلا نال : ليق « ىبرحلا هلاق مهاربا نب قحسا نب صيع نب مورلا نب رفصالا مدج مساب

 ءىثلا رسكلاب رفصلاو هتيلاخ ىأ ( اهادر رفص ) هلوق ۰ ىرابنآلا نبا هاكح مهلا اوبسنف ارفص ًادالوأ مهنم مؤاسن

 ءالتما ىأ لفسألا ةليقث ىلعالا ةفيفخ اهنآ : دارملا ليقو « نطبلا ىلإ ىهتني ءادرلا نال نطبلا ةرماض اهنأ ديري غرافلا

 , ةضفلاو بهذلا ىأ ( ءاضيبلاو ءارفصلا ) هلوق .ابنطب سم نع ءادرلا ناعفدي اہدہن مايقو اهيفدرو اهيبكنم

 عضوم ( ءارفصلا ) هلوق . ساحن ىأ مل اب ( رفص نم ) هلوق . قولخ ىأ مضلاب ( ةرفص نم ءىشب تعد ) هلوق



 نم دعبأو « ىوبنلا دجسملا ىف نيكاسملا اهلا ىوأت تناك ةللظم ةفيقس ىه ( ةفصلا لهأ ) هلوق . ةنيدملا قيرط ىف
 هلوق ٠ كانه ناك لاظم ناكم وه ( مزمز ةفص ) هلوق . دجسلا باب ىلع نوفصي اوناک مال كلذب اومس مهنأ لاق
 هلوق ٠ (تافاص مهقوف ريطااإ) هنمو « ناريطلا دنع نبتحنجأ طسب : لاق . تافاصلا هلوقو ةكئالملا ىأ (نوفاصلا )
 ةنمو «ةراجتلا ف فرصتلا ىأ (قاوسالاب قفصلا) هلق . امايق ىأ ( فاوص ) هلوق . اعيمج ىأ ( افص اوناك )
 دقو عيبلا ةقفص هنمو عيبلا دنع یرخالا ىلع ديلا قفص نم هلصأو « هقاثیمو هدبع ىأ هنیع ةقفص ىناطعأ هلوق
 : دهاجب لاق (تانفاصلا ) هلو . اضيأ حيفصتلا : هل لاقيو « یرخالا ىلع نيفكسلا ىدحإ برض وهو قيفصتلا رركت
 ( ناوفص) هلوق . ایافص عمجاو نبللا ةريزغلا ةعركلا ىأ ( ”ىصلا ةحةملا ) هلوق ٠ هيلجر ىدحإ عفر سرفلا نفص

 هلوأ رسكب ( نیفص ) هلوق . ةك+ ىذلا لبجلا ىأ ( افصلا ) هلوق . ابحتف نم موو ءافلا ناكسإب ءاسلم ةرخص ىأ
 قارعلاو ماشلا نی ةروپشاا ةعقولا عض وه ءاقلا دب دشت و

 لثم ) هلو ۰ هراوج ىأ ةدوحوم اهدعب فاقلاو داصلا حتفي ( هبقصب قحأ ) هلوق : ( ق ص لصف )

 هلرقو « كلذك ىموم هکص هلوقو « ةديدش ةب رض هيف برض ىأ (ىردص ىف كص ) هلق : ( ك ص لمف )

 اهتببج تب رضف ابعباصأ تعمج : ليق « اپپهجو تکصف

 هلوق ۰ ىراصنلا همظعت ىذلا ىأ ( بيلصلا رسكيف) هلوق ٠ لجرلا ربظ ىأ (باصلا) هل : ( ل ص لصف إل
 ىأ ( ادلص ) هلوق . الواسم ىأ مضبو هلوأ حتفب ( اتلص ) هلق . بیلصاا ةروص هيف ديري ( بلصم بوث ىف )
 نبأ لاقو مدآ ىنب نم اذكو ءاعدلا ةكئالملاو ءانثلا هللا ةالص : ةيلاعلا وبأ لاق ( نواصي ) هلو . ءىش هيلع سيل
 ةلولولا ىه ( ةقلاصلا ) هلوق ۰ مالا ةبج نم ةبارقلا مارك] ىأ ( محرلا ةلص ) هلق . نوعكري ىأ نولصي : سابع
 اک لصلصف لبزب طاخ نيدط وه : لاق ( لاصاص ) هلوق . قلص نم انم سيل هنمو « ةبيصملا دنع دیدشلا توصلاب

 تود وه ( سرجلا ةلصاص ) هلوق . رصرصو بابلا رص ليق اک « لص هب نوديري نتنم لاقیو « راخفلا لصلصب
 هلو هنمو «یوشب « ىوش ىأ عراضلا ىف ماللا حتفب ىلصي ىلص : لاقي ( الص اب ) هلق . هئينط ىأ ديدحلا عقو

 ةيوشم ىأ ملا حتفب ةباضم

 لجرلا تمص تكسا ىأ ( تصا ) هلو . ةضفلاو بهذلا.نم نيعلا وه ( تماصلا ) هلوق : 6 م ص لصف )
 ليقو « ددوسلا هيلا ىهتنا ىذلا ليقو « هل فوج ال یذلا (دمصلا) هل . هتكسأ اذإ هريغ هتصأو « وه تكس اذإ
 « لماکلا ليقو « كلاملا ليقو « ملحلا ليقو « كالا ليقو « هل بيع ال ىذلا ليقو « لكأي ال ىذلا ليقو « دوصقلا
 ىلع اهلاتشال كلذب تيم ليق ( ءامصلا لاعشا ) هلوق . هتفصب دحأ دجوي ال ىذلا ليقو ؛ هقوف ءىش ال ىذلا لبقو
 بهارلا ةرانم وه ( ةعموص ) هلوق . دحاو دم فرسلا ةماصمصااو ءامصلا ةرخصلاك اذفنم دجال یتح ءاضعألا
 ىف راثلا ضعب ىلع لزني لسع هنأ حيحصلاو رجشلا نم بوذي ام ةغمصلاو عقو اذك ( ةغمص نلا ) لوق . هدبعتمو

 نیبجت رلاب ىمسملا وهو دالبلا ضعب
 ةمدنملا ١9# - م ش
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 ١ لاقي (عنصلا ةؤاؤا ىبأ ةصق ف) هلوق . في رشلا مظما وهودیدنص عح (ديدانص) هلوق : ( ن ص لصف :
 ابعنصن ةيفص ةصق ىف ) هلوق . اعانص تناك شحج تنب بنز نأ هنمو ةتعانص ىف قذاح ىأ نیتحتفب منص لجر (

 هترط ىب ىذلا هفرط ىأ ( هب وث ةعنص ) هلق . نهلاب فورعم دلب ( ءاعنص ) هلوق . ابنیزن ىأ ديدشتلاب ٠ هلو

 ) مص وهف اروصم دوبعم ناک ام لك هب وطن : لاق ( منص ) هلو . ةدح ىلع هنم فنص لك لعجا ىأ ( كرمت فئص
 دحاو لصأ نع ناجرخت ناتلخنلا هلصأو « هبيرقو هلثم ىأ ( هيبأ ونص ) هلوق ۰ نو وهف روصم ؛ريغ وأ «

 ناوئص هنمو

 ةبج نم رابصالا ( هل اربص ) هلق . رييخو ةنيدلا نيب فورعم ناكم ( ءاببصلا ) هلو : € ه ص لصف إل

 .ةبراقملا ةرهاصملا لصأو معأ ربصلا هريغ لاقو « علاطملا ىف اذك امبعمج ناتخالاو لاجرلا ةبج نم ءاحالاو ءاسنلا

 توكسلا رجز ةلک ( هع ) هلق . ليخلا توص ليبصلاو ليخ ىأ ( لیبص لهآ ) هلوق

 ابیص یورو لزن اذإ بودي باص« ارطم ىأ ةددشم ةيناتحت ءایب (اعفان ىأ ابيص) هلق و 4 و ص لصف (

 هلق ۰ هبرض لحي ال ىذلا هجولا ىأ ( ةمرع ةروصلا ) هلو . قوبلاك : دهاجب لاق ( روصلا) هلق . ءايلا نوكسب

 . ناعيصو عوصأ عملاو فورعم لايكم ( عاصلا ) هلوق ٠ ةيسرافلاب كوكملا وهو لايكم وه ( كلملا عاوص )

 ىدهلا قيرط تدصق ىأ (كب هللا باصأ تبصأ ) هلوق . مبطعو سانلا ىلع لمح ىأ ( لاك لوصي ) هلو

 باصآ ام مهبيصي نأ نینح ةصق ىف ) هلوق . دارآ ثيح ىأ (باصآ ثيح ءاخر )هلق . ةففاو ا ةباصالاو هتدجوف

 یتباصآ ىأ ( 2 رييخ موي اینباصآ ) هلق . لتق ىأ ( دحأ موي بيصأ ) هلوق . هاياطع نم مانی ىأ ( سانلا

 توصلا ريهج ىأ ( اتيص ) هلق . هنم لكأ اذإ ماعطلا نم باصأ : لاقيو « ذخألا ةباصإلا لصأو قاس ىف

 : ليقو « امامي نأ لثم وهو اندطصا ىأ ( اندصأ انا ) هو . کله ىأ ( ةحيص) هلوق : < ی ص لصف ال

 ( فيصلا ةيآ كيفكي ) هلوق . ثيدحلا ىف رف بابلا قش ىأ ( بابلا رئاص نم ) هلوق . ديصلا ترثأ ىنعمي تدصأ

 فيصلا نمز ىف تلزنأ ىلا ىأ

 ةمجعملا داضاا فرح

 نأنعلا ( نأض مودق نم) هلوق . هلسن وأ هندعم وأ هلصأ نم ىأ ( اذه ىئطص نم ) هلوق : ( ١ ض لصف إل

 هبرقب مودقو سود دالبب لبج انه نأضلاب داراا لیقو « فورعم مغلا نم

 ( شرق نم عبيضأ ) هلوق ۰ ةفورعم ةباد یهو بض عج داضلا مضب ( ابضأو ) هلوق : ( ب ض لصف إل

 هلوق ۰ نخدلا موي ىف ضرالا نم دعاصتلا راخبلا وهو حتفلاب ( ةباض ) هلوق ۰ ةلمبملا داصلا ىف مدقت ريغصتلاب

 دضعلا فصن ىلإ طبالا نيبام عبضلا : لیقو . هیط] : لیقو « ةيدضع ىأ هيناث نوكسو هلوأ حتفب (هيعبض ىديب )

 رسب الا فتكلا ىلع هيفرط ءاقل و نميألا طبإلا تحت بوثلا عضو عابضالاو

 ( ۷ ءزج حتفا) ىف اك « ربيخ موي اهتباصأ » (۱)
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 هيلع عجطضي ام ىأ ( عاجض ) هلوق . اوحاص ىأ ( نولسلا جضف ) هلوق : ( ج ض لضف و

 لوأ نم رصقلابو رابنلا فصن ىلإ سمشلا رح دادتشا لوأ وه دملاب ( ءاحضلا ) هلوق : ( ح ض لصف )
 ( اهاخو سمشلاو ) هلوق . دانل انه ریمتءاو شرالا هجو ىلع ءالا نم قر ام هلصأ ( حاضم ) هلوق. ابعافترا
 هلوق . سمشلل رهاظلا هبناج ءىش لك ةيحاض لاقي « ةرحاض هلوقو . ربظ اذإ ءىثلا ىحض : لاقي اهءوض : لاق
 هلوأ حتفي ةاحضأو اممضبو ةزمفا رسكب ةيحضأو ةيحض هدحاو عمج ( ىحاضألاو ایاحضلا )

 نرکل مزاللاب هنع ربمف ىغ هنأ دارآ « مخضل كنإ هلوقو ‹ ظیلغ ىأ ( مخض ) هلوق : ( خ ض لصف إل
 قاطلا اهباصأ ىأ ( ضاخلا ارض ) هلوق ٠ ةوابغلا اخض نوكي نم ىلع بلاغلا

 نم ىأ ( هتبيرض نم ) هلوق . ظيلغ الو لحان ال طسو ىأ ( لاجرلا نم برض ) هلوق : ( د ض لصف إل
 هديب برض ) هلق . هئام ىلع ةرجألا ذخأ ىأ ( للا بارض ) هلوق . ءامالا بئارضو دبعلا ةبيرض هنمو هجارخ
 برشلا دعب اهناكمب لبإلا ةماقإ نم هلصأو مهرمآ رقتسا ىأ نطعب سانلا برض هلوقو لوک الا ىف ابعضو ىأ ( لک اف
 ىف نوبرضي هنمز اهيف باهذلا عم ضرالا ىف برضلا نم وهو بهذيل كرحتي ىأ ( توحلا برضيو ) هلو
 اهل) هلوق . ريضلا نم فیفختل اب یوریو ةراضملا نم ديدشألاب ( نوراضت ال ) هلوق ٠ قزرلا نوبلطي ىأ ضرالا
 هلوق . ابلاغ یرخالا ابترراضل ةرضلا تیعو دحاو لجرل تاجوزلا نهو حتفلاو رسك لاب ةرض عمج ( رئارض
 ىثاوملا نهو راوض امج ( ةيراض ) هلوق . ةنامزلا اضيأ ةرارضلاو ىمعالا ريرضلاو هامع ىأ ( هترارض اکش )
 ین الا عرضلا .ليقو « ةيشام ىأ ( عرض لهأ ) هلق . ديصلاب داتعلا یراضلا بلکلاو سانلا عورز یعرت ىنا
 « مس وهو قربشلا هل : لاقي « تبن وه ( عیرضاا ) هلو . یدث اهریماو فات لبالا امأو . مخغلاو رقبلا نم ةصاخ
 اامتشا ىأ ( ابمارط بش ) هلوق٠ نيشلا ىف مدقت م كلذ ريغ : ليقو

 فيعض لك ) هلوق . مهناج نيلو مهلوبق ةعرس نع ةرابع ( ابولق فعضأو ) هلوق : ( ع ض لصف )
 عمج ةفعض كلام نبا لاق نايبصلاو ءاسنلا ىنعي ( هلهأ ةفعض ) هلوق . لات هلل هسفن لذي ىذلا عضاخلا وه ( فعضتم
 دض فعضلاو ءاذغلا ةلق نم ”ىئانلا ىأ فضلا هيف فرعأ هلوقو « ةضفاخ ىأ (توصلا فيعض) هلو . ردان فيعض
 مضلاب ليقو ردصملا حتفلابو مسالا مضلاب وأ هحتفو فعضلا لوأ مض زوحيو هتوق ةلفل فیض ضيرملل لاقيو ةوقلا
 فعض دارملا هريغ لاقو لصالا ىف اذك اهباذع ىأ ( ةايلا فعض ) هلوق . ىسحلا ىف حتفلابو لقملاک یونملا ىف
 پاذعلا ةفعاضم دارلا ليقو « هليثم ىأ ةايحلا باذع

 اعض كديب ذخو هلوقو . طلتخلا مالكلا وهو ثذض اهدحاو ( مالحأ ثاغضأ ) هلوق : ( غ ض لصف )
 هلوق . اوقياضت ال ىأ ( اوطغاضت ال ) هلوق ٠ اربق ىأ منعلاب ىوريو حتفلاب ( ةطفض ) هلوق . بطح ةمزح ىأ
 ١ دودع ءاغضلا لیقو « نيكاب نوت"وصي ىأ ( نوغاضتي ) هلوق . دقحلاو ةوادعاا وهو ٩۱ نفض عج ( نافض)
 ءاکیلاو حایصلا وه ليقو « ةلذلا و ءادجتسالا توص

 ناغضأ هم. نغضلا امأو « ةنيغض عج » باوملا (۱)



— ۱۸ 

 ڪو رافض هلعجأ ىأ ءافلأ نوكسو هلوأ حقب روبشملا ( ىمأر رفض دشآ ) هلو : € ف ض لصف )

 هلوق هنمو « ابسأر انرفضو هنمر« ضمب ىف رعشلا ضعب لاغدإ دارلاو « رعشلا نم ةلصخلا یهو ةريفض عمج نيتمض»

 لوعفم ىنعمب ليعف لوتفم ىأ لبح نم ريفضب ولو

 « علض نم تقلخ هنمو بنجلا مظع هلوأ رسكبو هتدش ىأ نيتحتفي ( نيدلا علض ) هلوق : ( ل ض لصف ال

 فرفخش (لاض مودق نم) هلق ۰ هج وأ لوالاو نیتامهع حلصأ س موضعي هاورو ¢ دشأ ىأ امهنم علضأ نيب هلوقو

 هلوق ٠ انتنج ناكم انللضأ ىأ ( نولاضل انإ ) هلوَق . انكم ىأ ( ضرألا ىف انالض اذئأ ) هلوق ۰ ردس ىأ مالل

 قيرط نع داح ىأ ( ىلبع لض ) هلو . ىريعب تالضأ هنمو « عاض ی هنم لض هلوقو «هدهب مل ىأ ( هللا هلضأ )

 هلوق ۰ ةبيغلا لالضلا لصأو لاوض عمجاو ام عئاضلا اهريغو لبالا ةلاضو هيسأ ىأ قب رطلا نع لضو قحلا

 لصالا ىف اذك « قيرطلا نع نيرئاح ىأ ( الالض ىدعب اوعجرتال )

و قایسا "دعم ىأ دمع نزو ( رمضم ) هلوق , خطلتم ىأ ( خمضم ) هلوق : ( م ض لصف )
 قلا ليخلا هنم

 نوكي نأ لمتحو « تكس ىأ ىارلاب ( هباحصأ ضعب ىل رمضف ) هلق . رمضت مل ىتلاو ترضأ ةياور قو « ترمض

 ءارلاب یرمضف ینہ مشكلا ةياور قو « كلذ ىلع لدب مالكا قايسو داضلا لدب ةمجعلا ریغل اب ناکو افحصت

 نکسلا نبا ةياور نعو ؛ هبجو ربظ الو نون اهدعب ملا در دشا نمضف ميضعي هاورو <« ا ىأ ليقثتلاو

 اركنم هيفيع ض ىأ نيتمجعم ضمفف

 ‹ ةدشلاو قيضلا كنضلا لصأو مزالااب وهو ءاقشلاب لصالا ىف اهرسف ( اکنض ) هلو : € ن ض لصف »

 لخس ىأ هب نضب هئمو لبخبلا ىأ ( نينضلا ) هلوق ٠ ربقلا باذع انه هب دارملا لیقو

 نوشی ىأ ( نوهاضإ ) هلوق : ( ه ض لصف )

 اوثاغتساو اوتهوصیآ ( اوضوض) هلق : ( و ض لصف )

 ةمسق) هلوق ۰ ریضت انیضرآ ىأ عنو . هلو هنمو ررض ال ىأ ( ريضت الو ريض ال ) هلق : ( ی ض لصف )

 مطایع ىأ ( مهتءيضب ىل نم ) هلو . عايضلا نم ذوخأم ازجاع ىأ ( اهئاض نيعت ) هلق . ءاجوع ىأ ( ىَريض

 ضرألا ىلع قلطتو كالهلا ىأ (ةعيضلا هيلع ىثخأ) هلوق . ءارقف ىأ ارقف كرتو تام لوقت اک ردصملاب لايعلا تيمس

 ىف هقافنا وه لالا ةعاضإ : هلرقو ٠ ةعارزو ةعانصو ةراجت نم شاعلا نوكي ام لک ىلعو جارخ امل نوكي ىلا

 وبأ فیضت هنمو لزا هب لزت ىأ ( فيض هفاض ) هلوق ۰ ناويحلا انه لاملا لیقو « هيلع مایقلا كرت ليقو « مارحلا

 رسكب ( ةعيضم الو ناوه رادب ) هلوق . ليمت نيح ىأ ( سمشلا تفيضت ) لوق . هل اذايضأ مبلعج ىأ اطهر ركب

 هردق فرعا الو هيف عیب یذلا عضولا دارلاو اهدعبام حتفو اموكسو داضلا
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 ةلمہأا ءاطلا فرح

 هضفخ ىأ ( هسأر أطأط ) هلق : ( ۱ ط لصف إل

 ىلع قلطيو جالعلا رسك-لابو رحسلا حةفلاب بطلاو روحسم ىأ ( بوبطم ) هلوق : € ب ط لصف )
 ىف لمعتسي دقو ة“وق ىأ هيناث فیفخت و هلوأ حتفب ) خابط سانلابو ( هلو . دادضالا نم وه : ليقو « بييطلا

 نع اقبط ) هلوق . قاخ ىأ ( عبط ) هلوق . نمسلا ىلع قاطيو ريخ ال وأ لقع ال ىأ نالفل خابطال لاقي اهريغ
 . اهرطم مع ىأ ( مباع تقبطاف ) هلو . ةدحاو ةراقف ىأ ( اقبط هربظ داع ) هلوق . لاح دعب الاح ىأ ( قبط
 هنال یملا ليقو « مدفلا قحالا ليقو « هرومأ هيلع تقبطنا ىذلا قحالا وه ليق «دودع حتفلاب ( ءاقابط ) هلوق
 ءاسنلا ىتأي ال ىذلا ليقو « عاجلا دنع ردصلا لیقتلا : ليقو « هيع نم هف قبطني

 ابعاستا دارلاو اهاحد ىأ ( اهاحط) هل : ( حط لصف ١

 اتكرح نيعلا فرط لاقيو « هظحل دتما ىأ ءارلا نوكسب ( هفرط ىهتنا ثيح ) هلوق : €( د ط لصف )
 یمس هبو كيرحتلاب ةفرط اهندحاو ةيدابلا نم رجش ءافرطلا ( ةياغلا ءافرط ) هلون < ريخالا كيرحتلاب فرطلاو
 اليل هءاج ىأ ( ةمطافو هقرط ) هلوق . کنید: ىأ ( کتقیرطب ) هلوق . اهديصتأ ىأ ( ةيح دراطآ ) هل . لجرلا
 . قراطلا بقاثلا مجنلل لاقبو «قراط وهف ليللا ىف كاتأ ام لصآلا ىف لاق « اقورط هلهأ لجرلا ىقأي نأ هلرق اذكو
 اةرف ىأ ( اددق قئارط ) هلق . ضعب قوف امضعب ةقراطم ابنال كلذب تيم تاوام عبس ىأ ( قئارط عبس) هلو
 ءاطلا حتفو دیدشتلاب ( ةقرطاا ناجنا ) هلوق . لحفلا اماطی نأ تقحتسا ىأ ( لما ةقورط ) هلوق . ةفلتخ
 ةزواجم ادودع ءارطإلا ( نورطت ال ) هلوق . بقعلاب تقبطأ ىلا ةسرتلا ىأ ءارلا فيفختو نوكسلابو
 حدملا ىف دحلا

 عما فو « ةسطو سط هل لاقيو « فورعلا ءانالا وهو ساسطلا دحاو (تسطاا ) لوق : ( س ط لصف )

 ٹن یو ركذي ةسوسطو سوط
 تلاز اف هلوقو . بسكلا ةثيه ىأ رسکلاب یورو « ةلكأ ىأ ( ةمعط یه امنإ ) هلوق : ( ع ط لصف )

 تبلط ىأ ( ثيدحلا هتمعطتساف ) هلق . هب تاتقي موعطم لک وه ( ماعطلا عیب ) هلق ٠ ىلكأ ةفص ىأ یتمعط كلت
 ( ديبش نوءطملا ر ىل . اهيحاص ثبلي اسلق نیانلا ىف جرخت حورق وه ( نوءاطلا ر هلق . هب ىنثدحي نأ هنم
 نبعلا مضي وهو دوم ا نمط هنمو « اهسأر برض» ىأ ( هديب نحطي لم ) هلوق . نوعاطلاب تام نم وه

 حتفلا زوحيو

 تيغاوطلا : ليقو « نهاكلا : ةمركع لاقو « ناطيشلا وه : رمع لاق ( توغاطلا ) هلق : ( غ ط لصف )
 . نازخلا ىلع تفط حیرلا ىأ ةيغاطلاب هلوقو رثك ىأ ( ءاملا ىغط ) نق . ءات ريغب ىغاوطلا یهو مانصالا تريب
 اهصاعم ىأ ( اهارذطب ) هلق



 — ۰ هم

 ةثنان ريغو ةحوسم ًاضيأ ابفصو قو ةسومطم ىأ زمحلاب ىوري ( ةئفاط ةبنع اک ) هلوق : ( ف ط لصف إل

 نوکت نأ لمتحيو بكوك اهنأكو ةظحاج ًاضبآ اهفصو ىفو « أسس اک كمسلا نم ىناطلا هنمو ة زراب ىأ رمه ريغبو

 ( ابرض رجحلاب قفط ( هلق . هيل دخ یتح هيف تخن ىأ زومبم ( جارسلا تأفطأ ( هلوق . نیتفصلا نيت اہ هائيع

 ففاعملا (نیففطال ليو) هلوق ۰ اهدالرأ ابعم ىلأ قوذلا یه ( ليفاطملا ذوملا ) هلق ۰ كلذب امزنلم راصو لمج ىأ

 لیکسلا فطو « ةياغلا ىلع داز ىأ سرفلا ىن فط هنمو « ةدابزلا ىلع قلطيو صقنلا فیفطتلاو هريغ ىفوي ال ىذلا

 ىذلا وه( كمسلا نم ىفاطلا ) لوق . کم نالبج انه ( لیفط و ةماش ) لوق ۰ ءالتمالا براق ام ىلع قلطيو التما

 ءاملا هجو ىلع افطف تام

 ءاطلا رسکب ( ضرالا عالط یل نأ ول ) هلوق . هبلطي ايش ىنعي ماللا ركب ( ةباط )هلوق : ( ل ط لصف ١

 لصالا ىف لاقو . ةمايقلا موي لاوهأ نم هيلع علطي ام ديدشتلاب علطملاو ضرالا نم سمشلا هيلع تءاط ام ىأ

 لاقي ( ةعيلط ) لوق . هسفن ربظي ىأ ( هنرق ال علطبلف ) هلوق ٠ هنم علطي ىذلا عضوملا رسكلابو عولطلا علطملا

 ىأ ( هنطب قلطتسا ) هل . هانعمو هنزو فرشأ.ىأ ( ةعالطإ علطا ) ِهْلوَق . ودملا ريخ ىلع علطيل لسرأ نمل

 ( ءافلطلا ) هلو . طسبنم ىأ قیلط هجوو رشبلا هيف ربظو طسنا ىأ (هبجو قاطت ) هلو . قلطناف لابسإلا هباصأ

 نم افط عزناف ) هلوق . هرحن و رسأ نم قلطأ نمل لاقيو « قیلط عج دملاو مالاا حتفب وهو حتفلا موي لس نم ىأ

 قالطلا نم ديدشتلاو هلوأ مضي ( ةأرلا تقلط ) هل . ىوقلا لبحلا : لیقو « رحأ میدآ نم ديق وه ( ةلفج

 ةقلطمو ىنعم امهف قلاط یهو اضیآ مضلاب قالطلا ىف لاقيو . اففخ مالا حتفب یضالاو ةدالولا فيفختلابو

 لطب ىأ ( لطي كلذ لثمو ) هلق ۰ قبقرلا رطلا وه ( لطاا ) هل . قالطلا نم دیدشتلاب و قاطلا نم نوکسلاب

 هلق . نهدت ىأ ( نفسلا اب ىلطبو ) هلق . هلطاو ماحلا هلطو لطأو حتفلا زوج و ءاطلا مذيب همد لط لاقي

 لطب ىذلا نارطقلا وهو لبالا ءالطب هبشو ظلغب یتح ريصعلا نم خبطام وه هلوأ رسكب دودع (ءالطلا) -
 برجا هب

 ( تحمط) هل . .ابضيح نم ىأ امطنم هنمو ضيحلا تمطلاو تضاح ىأ (تشمط) هلوق : ( م ط لصف )

 ( نأمطا ) هلوق . ةيفقالاك دوعت تح ايوسن ىأ اهوجو سنطن هلرقو . هام ىأ ( هسمط ) هلو . تصخت ىأ

 حدلا ىف غلاب ىأ ( بنطأ) موق . دتولا ىلإ دسي ىلا لیلا بنطلا ( ةئيدملا ىنط ) هلو : € ن ط لصف إل

 لمخ هل ريغص طاب حصقالا ىلع ءافلا حتفو ماطلا رسكب ( ةسفنط ) هلوق ۰ ىهالملا تالآ نم ةلآ ( روبنط ) هلو

 ءافلا رسک عم ءاطلا حتفو ایحتفو امهرسكو اب زوحيو .

 حتف نم : ليلخلا لاقو « كلذ ريغ ليقو « ةيطبنلاب لجر اي هانعم ةمركع لاق ( هط ) هلوق : ( م ط لصف ١

 : ليقو « ةنينأمطلاب صأ لعف هانعم : ليقو « مجمملا فورح نم نافرح اف امھرسکب أرق نمو لجر اي هانعف هط

 بيلعب مدلا ةحتار عطقنتل ينظنت ىأ ( ىربطت ) هلوق ۰ ضدالا أط ىنعملاو ركذ اهل مدقتي مل نإو ضرالا ريمض ءاحلا



 حتفب و هب ربطتی ءانإلا ىأ هلوأ رشکب ( ةربطملا ) هلوق ٠ ءاقنالا ةذلا ىفو « ءاملاب عرشلا ىف ريبطتلا لصأو كىملا

 قاخلا ةماتلا ىه دیدشتلاب ( ةمبطملا ) لوق . ناكملا هل وأ

 امأو ءنوعرف لآ ةصق ىف اذه امن ليقو « ريثكلا توملا وه ليق ( نافوطلا ) هب : € و ط لصف إل

 . هبناوج نم ءىثلا ىلع رودي نأ هلصأو عماجي ىأ ( هئاسذ ىلع فوطي ناك ) هلوق . فالخ الب ءالاف حون ةصق ىف
 اروطو اذک اروط الاوحأ ىأ ( اراوطأ ) هلوق . هردق ىأ ( هروط ادع ) هلوق . لبجلاك ىأ ( دوطلاك ) هلو

 , لضفلا ىأ حتفلاب ( لوطلا ) هلوق . ة"رکلا ىأ ( قاطلا لثم ) هلوق . ةينايرسلاب لبجلا ىأ روطلا هلوقو . اذک

 ىف لاق ( ىبوط ) هلو . ىداولا مما وه ( ىوط ) هلوق . نوقوطيس اذكو هقوط ىف لج ىأ ( هق وط ) هلوق

 « ردب ءاوطأ نم ءابلا ديدشتب ( ئوط ) هلوق ۰ اولا لإ تلوح ءاب یهو بیط ءیش لک نم ىلعف یبوط لصالا

 لوطلا ترسف و ىلوط ةينثت نییلوطلاو لوطأ تینأت ىلوط ( نیبلوطلا ىلوطب ) هلوق ۰ ةيوطملا رثبلا یرطلا : لاق

 هریغو یاسنلا ةياور وهو ماعنالاو فارعالاب نایلوطلا رسفو فارع الاب

 ةصفل و ةشئاعل ةعرقلا تراطف هنمو « انمسقو انبيصن ىف راص ىأ ( نع انل راطف ) هلق :( ی ط لصف إل

 ةريط ال هلوقو « كيئاصم ىأ مرئاط سابع نا لاقو ء بيصالا ىلع قلطي ريطلاو اهتمق ىأ یاس نيب اهترطأ هنمو

 اوكرت مءاشت )و اواعف نمايت ناف راط اذإ رئاطلا لاح ربتعي نأ هلصأو ةيلهاجلا ىف هنودقتعي اوناک امل فن یه

 « ممل مهب ملأ ىأ ( ناطیشلا نم فيط مبسم اذإ ) هلو . هب مءاشتيام لك ىلع قلطأ مث موتشم كلذ نأ اودقتعاز
 : ليقو « ةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف هلوق نم اذخأ هقوف اف دحاولل لاقي ( ةفئاط ) هلوق . فئاط لاقيو

 لوط هل لاقيو ءهب طبرت ىذلا لبحلا ىأ ةيناتحتلا حتفو هلوأ رسكب ( ابلیط ىف هتباصأ اف ) هلوق . ةثالث هلقآ
 .ةحوتفملا واولاب

 هما اف فرع

 ًاضيأ ةعضراا ىلع قلطيو ةعاضرلا نم ابآ ىأ ( مهاربإل ارظ ناكو هل : ( ۱ ظ لصف إل

 لازفلا وهو ءاظلا حتفب یظ عمج ( ءابظلا تيأد ول ) هلوق : ( ب ظ لصف )

 ىأ ( مدالا فورظ ١ هلوق . راذصلا لابجلا یمو « بارظلا دحاو وه ( برظ ) هلوق : ( ر ظ لصف إل

 ةئيلا نسح ىأ ( افيرظ امالغ) هلو . ةيعو الا

 ىلع قلطأ مث ةأرملا هيف تناك اذإ جدوما هلصأو ةأرملا ىهو ةنيعظلا مج ( نمظلا ) هلوق : ( ع ظ لصف ١

 ةلوعفم ینمع ةليعف ام لحرب ىأ اهب نعظي اهبتوكل كلذب ةأرملا تيم ليقو « ةأرملا

 قو « ةماعنلاو ةرقبلا وحن لاق ( رفظ ىذ لك ) هلوق ۰ فورعم نيتمضب ( رفظلا ) هلوق : ( ف ظ لصف )

 ماطق نزوب ( رافظ ) هلوق . روفظأو هرسكو هلو مذ عم ءافلا نوكسبو اعايتا نیت رکبو نيتمضب تاغل رفظلا

 فورعملا طسقلا وهو رفظ عمج رافظأ عزج نم مهضعبلو اهيلا بوسذم رافظ عزج نم هلوقو . نملاب ةنيدم مسا



 — ۱۵۲ ل

 ىو رافظ عزج لوألا ف بوصالاو لوألا ىف ام هيف ( رافظ طسف ) هلق . مظنی و بمثي ناك هناک هب رخبتي ىذلا

 رافظأ طسق ىناثلا

 وه ( فلظلا ) هل . لجرلا ىف ءاد هلصأو منا فعضو مليم ىأ ( مہماظ فاخأ ) هلق : € ل ظ لصف إل

 هل لعج ىأ ( هيلع للظ ) هلو . فلظال عمج وه اهفالظأب هلوقو . فلظلا تاذ ىلع قاطب دقو « قدم رفاح لك

 لاظ ابمج و ةباحسا ىأ ( ةلظلا لثم ) هلق . هیشغ ىأ ( هلظأ ) هلق . ريصي ىأ ( لجرلا لظب ) هلق . هلظب ام

 تحت ريصي ىح لاتقلا ىف نرقلا نم برقلا نع ةيانك ( فویساا لالظ تحت ) هلو . نمسلا فظنت ةلظ تبار هنمو

 صقني مل ىأ ( مظي ) هلو . هفيس لط
 تققحن اذإ تفنظ لاقب « دادضالا نم وهو نظلا نم ذ وخأم مهتما ىأ ( نينظلا ) هل . ( ن ظ لصف ال

 ىوتسملا نظلا كشلا ليقو « تككش اذإو

 هنمو ریصل وأ نوع ىأ ( ریہظ ) ہل . یرخآ قوف اعرد سبل ىأ ( زرابو رهاظ ) هلوق : ( م ظ لصف )

 . ىأ ربظك "لع تفأ هتجورل لجرلا لوق وه ( راہظلا ) هلق . یوق ىأ ( ديبظ ديعبب ) هلق . کیلع نورهاظي

 ميج فارهظ هلوق هنمو « عملا عضوم نينثإلا عضت برعلاو رابظتسالا ليبس ىلع مهيب ىأ ( مینناربظ نيب )هلق

 ايربظ ینتلعج و ىتجاح تربظ ةجاحلا ضقي مل نل لاقيو « هيلا اوتفتلي مل ىأ ( ايرهظ ) هلو . رجحلا ىناربظ هلوقو
 حابأ ىأ ( ةنيدملا ىلإ هربظ ىل لعج ) هلق . لصالا ىف لاق اذك هب ربظتست ءاعو وأ ةباد كعم ذخأت نأ ىربظلاو

 نأ لبق ) هلو . ليحر ىلع ىأ ( ربظ ىلع حبصم ) هو . ظفحلا نع ةيانك وه ( بلق ربظ نع ) هلق . هبوكر ل

 « انرهظ ىتح انيرسأ هلوق هنمو « یوتسل تربظ هلوق اذكو « هيلع اولعي ىأ هوربظب نأ هلوق هنمو ولعي ىأ ( ربظب

 ىأ ( ىنغ ربظ نع ناك ام ) هلق ۰ ةديبظلا ىف اناخد ىأ انربظأ اذإ ىح هلوقو « لئاز ىأ اهراع كنع رهاظ هلوقو

 رهظلا فلخ حرطي هنأك ادئاز

 ةلمبملا نيعلا فرح

 وهو زهضاو نيعلا رسكب ءبعلا نم هب متهأ ل ىأ اذكب تأبع ام لاقي ( هب أبعيام ) هلوق : ( ب ع لصف )

 ىف : لاق ( نوثبعت ) هلق . طوطخ هيف لاك اذإ لق ءاسك ی ءاي لدبت دقو دودع زومیم ( ةءابعب ) هل . لقثلا

 رسکب دبعي دبع نم نيدحاجلا ىأ:(نيدباعلا لوأ انأف ) هل ٠ هيف ةدئاف ال ام لعف لصالا ىف ثيعلاو نونبت لصالا

 سبتحا ) هلق . عوقولا مزاتسي ال طورشلا و ضرفلا قيرط ىلع ةدابعلا نم : ليقو ؛ دحج ىأ عراضملا حتفو ىضاملا

 ىب ناسل ىه ( ةيناربعلا ) هلق . ىقأيسو ةانثملاب ىوريو دبع عمج شک الا ةياور ىف ةدحوملاب ىه ( هدبعأو هعاردآ

 هلق . اهرمأ هيلا لوي اب لعأ اذإ ففخعو لقثم ايؤرلا بع لاقي « ايؤرلا نولوؤي ىأ ( نوربعي ) هل . لیئارسا

 ركذاي ىأ ( ريتعي نأ هلعل ) هلو . نيبي ىأ ( هناسل هنع ربعي ىتح ) هلق . طالخأ نم لومعم بيط وه ( ريبعلا )

 هل . بناج ىلإ بناج نم اہف ربعي بکارم ىأ ( ارافص رباعم دجو ) هل . قب نمل ةربع هلوق هنمو ةربعلا نم

 : لاقو « یارزلا قاتع ىرقبعلا ريم نبا لاق ( ىرفي ايرقبع ) هلق ۰ لصالا نم ضرعاو حلك ىأ ( وتو سبع )



 -ةو# تب

 برسم وه لیقو ¢ ىوقلاو ريبكلاو بيبلااو دسلا ىلع قلطب و ءىش هقوف سل ىذلا لاجرلا نم یرفمعلا ةديبع وبأ

 هسنج ىف اقثاف هسفن ىف امظع ناك ام لك ىلع برعلا هتقلطأف نجلا هنکسپ ةيدابلاب عضوم رقبع ىلإ

 : ليقو « ةدجوملا باتعلا : ليقو « ركب وبأ ىنبتاع هنمو همال ىأ ( هيلع هللا بتمف) هلق : ( ت ع لصف )
 (ةرجحلا ةبتع) ىل . یوکشلا لازآ بتعأو هسفن موليف فرتدي هانعف بتعتسي هلمل هلرق امأو . لالدإب مالملا
 بوك رال "دعلا بلصلا سرفلا وهو ديتع عج (هدتعأ ) لة . ةراجح وأ بشخ نم بابلل نوکت ىتلا ةضراعلا ىه

 ( دوتع ) هلق . برح ةلآو ةبادو حالس نم دمی ام وهو داتعلل ةلق عج وه : ليقو « بثولا عيرسلا ليقو

 هلو . داتعلا نم انددعأ ىأ ( اندتعآ ) هلو . ةنس لکی ملو دافسلا غلب ام زعملا دلو نم ةانثملا مضو هلوأ حتفب

 اسأر اهنم ةرشع لك نم جذي نأ انيعم اددع هلام خاب نمل امنورذشب اوناك : ليق « بجر ىف حبذت یا یھ ( ةديتع)
 : ليقو « ةرم اهب می ىأ ريقف وأ ىنغ نم ندبلاب "رتعي ىذلا ىأ ( "رتملا ) هلو . اپسأر ىلع اممد بصيو مانصالا
 ةغلابلا وأ ةباشلا وأ جوزلا اهب نبي ملىتلا ركبلا یهو قناع عمج (قتاوملا ) هلق . احيرص لأسي الو ضرعتي ىذلا وه
 قتاعلا امأو . مهنع جرخت لو اباه دنع تجوز ىلا وأ جوزتت لو جوزتلا تقحتسا ىلا وأ خولبلا ىلع تفرشآ ىتلا وأ

 وأ حون دبع ىف قرغلا نم وأ ةربابجلا نم قتع ىأ ( قيتعلا تيبلا ) لوق . قنعلا لصأ ىلإ بكذملا نف ءاضعالا نم

 قیتعلاب دارملا وأ نآرقلا نم لزنام لوأ نم ىأ ( لوالا قاتعلا نم ) هوت . همدقل وأ هنس وأ هفرشل اقيتع ىمس
 هقتمل وأ هنسح وأ هفرشل اقيتع ركب وبأ ىمسو « قبسلا وأ ةدوجلا ىف غلاب ىأ ( قيتع سرف ىلع ) هلق . فيرشلا
 ( كلتع ) هلق . هومفدا ىأ ( هولتعاف ) هل . اقيتع همأو هللا دبع هوبآ هام صخش ملع وه لب : ليقو « رانلا نم
 ليللا ةءلظ ىف لخد متعأو ةباظم ىأ ( امتعم ةليل ) هل . ءىش لك نم ديدشلا : ليقو « ظرانلا ىفاجلا وه ديدشتلاب
 ةضور يطوق هنمو . اف عقوت ابال ءاشعلا ةالص ىلع تقلطأو « ليللا ثلث ىلإ ىهتذتو لیلا ةبلظ ةمتعلاو
 ةيتاع : ةنييع نبا لاقو « اوفط ىأ اوتع: دهاجب لاقو « ىصع ىأ ا*وتع وتعب اتع ‹ ايصع ىأ ( ايتع ) هل . ةمتعم

 نازخلا ىلع تتع

 رثعو بلطت ريغب یخ ام دوجو ىف لمعتسیام رثكأو ‹ علطا وأ ربظ ىأ ( رثع ناف ) هلق : ( ث ع لصف )
 (ایرع ناك وأ) هلق . انربظأ ىأ مهلع انرثعأ هنمو هناسلبو هلجرب لز عراضملاو ىضاملا ىف مضلاب لجرلاو سرفلا
 ناد ىأ هلوأ مضب ( ناثع ) هو . ةجلاعم ريغ نم ءاهسلا هتقس ىأ نيتحتفب

 نم بنذلا ناكم وهو باصلا لفسأ ددحلا مظعلا وه نوكس مث حتفب ( هبنذ بج ) هلق :( ج ع لصف )

 نم هل دعحاو ال پیجامآ ىأ ( انبر بیجاعت نم ۱ هل ۰ بجع نم ةغلامم ( باجع ) هلق . عبرألا تاوذ

 ( ةماعب ارجتعم ) ل . هريثت ىذلا اهرابغ ىأ ( ةبادلا ةجاجع ) هلو . بئاجعلا نم هقلخ ىف هربظآ ام ىأ هظفل
 عستجت ىلا دقعلا رجعلا و هب ویع ىأ ( هرحيو هرج ) هل < اًماطم فللا : ليقو « كينحت نود سأرلا قوف امل وه

 رومالا زاجمأو مجلا نوكس زو<و حصفألا ىلع لجر نزوب وهو اهرخؤم ىأ ( هتاحار زج ) هلق . دسجلا ىف

 ىذلا مجعالا ( ىمجعأ ) ىل . زجاع عمج نيتحتفب رجعلاو لجرلل لاقت دقو ةفورعم ةأرملا ةزيجعو اهرخاوأ
 ةمدقملا # ۰ -م



 — هم

 رابجلاو ةميهلا ىأ ( رابج ءایجمل ) هلوق . احيصف ناك ولو مجعلا ىلإ بسني نم یمجملاو « ايبرع ناك ولو حصي ال
 هنم ديجلاو رقلا نم نيالا وه ( ةوجعلا ) هلق . ملا ىف مدقت

 عطقنتال ىذلا ىلع قلطيو نيعملا عمتجلا ءاملا هلوأ رسكب دملا ( ةيبيدحلا هايم دادعا ) هلق : ( د ع لصف و

 . لاععالا نع الضف سافنألا نودعب مبنا کالا ىأ ) نب داعلا لأساف ( هلوق . دادنأو دنك دادعأ هعمجو هتدام

 موي نم ةنس تضم املك غيدللاب لالا جايتها دادعلاو ىندواعت ىأ لادلا ديدشتب ( ىنداعت سيخ ةلكأ تلاز ام ) هلوق

 ىأ ( هب لدع اما هلق. انومتهش ىأ . ( انوقلدع ) هلوق . تیدوس ىأ ( فوفصلا تلدعو ) هلوق ۰ جاه غدل

 ةنز ىأ رسكلاب لدع لاقي : فنصملالاق ( ةرمت لدعب ) هلوق . داصلا ىف مدقت ( لدع الو:فرص ) هلوق ٠ هب نزو

 ريغ نم حتفلابو سنجلا نم رسكلاب ليقو « ىنعمب ناتفل : ایهریغ لاقو « امايص كلذ لدع وأ هنمو لثم ىأ حتفلابو

 نم (لدعف مسقف ) هلوق ۰ لدع ةميق هنمو حتفلاب الدع هل نولمب ىأ ( نولدعي م مث ) هلو . سكملاب لیقو سنجلا

 لدعلاو لما ىأ ( نالدعلا معن ) هلوق ۰ كيرشلا ليدعلاو انكرشأ ىأ ( هاب انلدع دق ) هلق . ةماقتسالا وهو لدملا

 كتفرعم روفول تنأ هدجت دج وب ال یذلا ءىثلا ىأ ( مودعلا بسکت ) هلوق . اما وتسال لا فصن رسكلاب

 ندعمو ندعملا ىم هنمو هب ماقأ ىأ ناكملاب ندع لاقي دلخ ىأ (ندع ةنج) هلوق . كلذ ريغ ليقو , كسفنل هبسكتو

 ريغ : هنمو یدو ادعو بمذلا هيلع ادع اذكو دحلا ةزواحجب وهو ناودعملا نم ( ةرمح ادع ) هلوق . هلصأ ءیش لك

 هل وقو « هز راحت نل ىأ كردق ودعت نأ هل وق هنمو « هب اورمآ ام نوزواجتي ىأ تبسلا ىف نودمب هنمو «داع الو غاب

 لثم دعو ىأ ( ةدع هيلع هل ) هلوق . هريغ ىفو ءاعدلا ىف ىأ نیدتملا بحي ال هلوق هنمو « ناودعلا نم اودعو این

 ةيلهاجلا تناکام ىودملا ( ىودعال ) هلوق . ىداولا ريفش مضااي ةودعلاو نايناج ىأ (ناتردع) هلوق .نزوو ةنژ

 ةقيقحل قنلا وأ هداقتعاو كلذ لوق نع ىهنلا لمتحال هلوقف هقصالب و هرواحي نم ىلإ ءادلا ىذءاد ىدعت نم هدقتعت

 قلطلا ودعلاو ىرجت ىأ ( انليخ انب ىداعت ) هلوق ۰ ربظأ اذهو لوألا ىدعأ نمو ائيش ءىش ىدعيال لاق اک كلذ

 نم ادعو الخو الخ ام ىأ ( ةدح نم ةروس ادعام ) هلوق ۰ اودع ودعت ليخلا ةيداعلاو ىلاوتلا هلصأو ىرجلا نم

 ىأ ( سانلا ىأد نأ دعي مف ) هلوق . ماحلا ىلإ هرمأ عفر ىأ ( هيلع ىدعتسا ) هلو . ءانثتسالا فورح

 زرام

 ىأ ( رذعتساف ) هلوق ۰ عنمتیل ىأ ( هضرم ىف رذعتيل ) هلق . ركبلا ىأ ( ءارذعلا ) هلت : ( ذ ع لصف )

 هيلع تقلعأ ) هلق . رادتعالا ىأ ( رذملا هيلا بحأو ) هلوق ۰ ىرذعب موقي ىأ یترذعب نم لاق ىأ ةرذعملا بلط

 نيب مرخلا ىف ةحرق : ليقو « مدلا ناجيه رم قلا عجو ىلع قلطتو ةابللا ىه نوكسلاب مث مضلاب ( ةرذعلا نم

 حتفب ةرذعلا ىأو . رحلا طسو ىف ابعولطو ىرعشاا تحن یهو ةرذعلا عولط دنع لافطاالل ضرعت قلحلاو فنآلا

 رسکسلاب امأو . ديز ىبأ قذع هلوق هنمو ةلخناا ىهو حتفلاب قذع عج ( اقاذع تطعأ ) هلق . طئاغلاف رسك مث

 نوكسلاب لذعلاو همال ىأ ( هلذع ) هلوق ۰ مظعلا بجرملاو قذع ريغصت وف بجرملا اهقيذع هلوقو نوجرعلاف

 موللا كيرحتلاو

 اهدحاو نيتمضب ( ابرع ) هلوق . بارعالا نيب ةيدابلا نكس ىأ ( ةنتفلا ىف برعتلا ) هلق : € د ع لصف إل
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 . هنم لمت الو وبللا بحت ىلا نسلا ةثيدحلا ةبرعلاو نبجاوزأ ىلإ تاببحلا برعلا : لبق  روبصو ربص لثم بورع
 لاق ( جراعلا ىذ ) هلق . دعص ىأ ( ءامسلا ىلإ یب جرع ) هلق ۰ محضوأو مح ىأ (اباسحآ مهب رعأ ) هلوق
 ءىش نسحأ نم وه : ليقو «لامعالاو حاورالاو ةك_الللا هيف دمصت لس جارعملا : ليقو « هيلا ةكئئالملا جرعت
 . جرد جراعملا : سابع نبا لاقو « هنسح نم رضتحلا رصب صخشي هيلاو هيلا جرخت نأ هتأر اذإ سفنلا كلامتال
 ملكت ليقو "نأو ىطمت ليقو « ظقيتسا ىأ ( "راعت نم )ہل . ةماهت لوأ وه نوكس مث حتفب ( جرعلا ىلإ ) هلق

 (سرع نم ) هل . هبيع ىأ ءارلا ديدشتو ةلمبلا حتفب ( هترعم ىشخت نم ) هلو . رپسلا نم هشارف ىف بلقت ليقو
 لجرلاو اهب هانی الا لول ةجوزلا سورعلاو اب لخد اذإ هلهأب لجرلا سرعأ هلوقو « ةملو نم ىأ نوكسلا مث مضلاب
 ةحارلاو مونلل ليللا رخآ لوزن سيرعتلا ( نیسدرعم ) هلق . عاملا نع ةيانك وه ةليللا متسرعأ هلوقو « كلذك
 شورع لاقي « هوحنو دیرج لاظم ىأ ( شيرع نم ) هلوق . ةريبظلا رحن ىف نيسرعم هنمو تقو لك ىف لمعتسيو
 هشيرع اذكو هفقس تيبلا شرعو ةينب الا شورعلاو موكلا نم شرمیام تاشورعم : سابع نبا لاقو « شلرعو
 ضرع ) هلوق . ابتحاس رادلا ةصرعو دلبلا طسو ىأ ( ائالث ةصرعلاب ماقآ ) هلوق . ناطلسلل ريرسلاو شرعلاو
 هنمو ايندلا عاتم ىلعاضيأ قلطيو نزوي امو لاكي امو راقعلاو ناويحلا ادع ام ءارلا نوكسو هلوأ حتفب ( بايث
 ( اوضرع ) هڵوق ضرب هليد عیبب هنمو ءانفلا هيلا عرسي ام وهو هکرلاب لاقي ام رثكأ اذهو ضرعلا ةرثك

 هلوأ حتفب ( ةداسولا ض رع ) هلق . ةيدملا مضلاب ةضارعلاو اوءنتماف ماعطلا ماع ضرع ىأ(١ وبأف) مضلاب
 (لجد هل ضرع ) هلوق. هطسو لیقو « هبناج ءىثلا ضرعو لوألا اوب وصو مضلاب ىدوادلا هركذو لوطلا دض
 ( ضارعملا ) هلق . شيجلا ريمالا ضرع هنمو رابتخالل ترضحأ ىأ ( قدنخلا موي تضرع ) هلق ۰ هل ربظ ىأ
 ذوخأم ( ةزانجلا ضارتعا دجسملا ف ةضورعم ) هلوق . ديصلا اب ئري ةديدح ابفرط ىف وأ فرطلا ةدودحم ةيشخ
 رخآ نع ءىثلاب ةيروتلا ضيراعملاو حولي ىأ ( حربب الو ) دیددنل اب ( ضرعي ) هلوق . لوطلا دض ضرعلا نم
 هركذو هلوأ حتفو ءارلا مضب ( ادوع هيلع ضرعت نأ ولو ) هل . هفيرت وأ هزاج هلمتح وأ هيف هکرشپ ظفاب
 وهو ءارلا حتفب ضرع عج ( ضارعالا طوطخلا هذهو ) لو . ضرعلاب هيلع عضت هانعم ءارلا رسكب ديبع وبأ
 مضلاب (طئاحلا ضرع) هلوق ٠ ضرملا نم وأ نجلا نم وأ نجلا نم ضراع ىأ ( هل ضرع ) هلو . رهدلا ثداوح
 ضارع ) هلو . باحسلا وه ( لبقتسم اضراع )هلق . هيلا تفتلب مل ىأ ( هنع ضرعأ) هلق . هبناج ىأ
 ( هضرعو هشيدل أريتسا.) هلوق ٠ نهدواري نمل یدصتب ىأ ( ىراوجلل ضرعتي ) هلوق ٠ اهتعس ديري ( هوجولا
 ناسنالا ندب وه : ةبيتق نبا لاق « مارح مكيلع کضارعآ هنمو ضا رعأ هعمجو هيناث نوكسو هلوأ رسکب ضرعلا
 . هبسح و هسفن نم هن وصيام : ليقو هيلا بسن نم وأ هفلس وأ هسفن نم مذلاو حدملا عضوم وه : هريغ لاقو « هسفنو
 نم اضيأ نوكي نأ لمت<يو مه اهيب ىأ ( مهل اهف“ع ) هلق . ةبيطلا حیرلا ىأ حتفلاب ( كسم فرع فرعلا ) هو
 ( فدرعلا دعب ) هل . ةهيرك هتحنار ريفاغم هل لاقي « غمس هلو حاطلا رجش وه نيتمضب ( طفرعلا ) هو . فرعلا
 . ءافرع انلمج ىأ انفرعف هنمو موقلا رمأ لی نم وهو فيرع عمج ( مؤافرع ) هل ۰ ةفرعب سانلا فوقو ىأ
 ىف یبی ىذلا وه : لبق ( قح ملاظ قرعل سيل ) هلوق . رهاظ ىأ ( عطاس رجفلا نم فورعم قشلا اذإ ) هلوق
 هلوق ٠ لمرلا نم ريغصلا لبجلا ىأ ( قرعلا ىلإ ىلصي ناك ) هلوق . هريغ ضرأ ىف ىرتشملا : لیقو « هریغ تاوم
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 هنمو محملا نم ةيقب هيلع مظعلا وه هلوأ حتفب ( انيمس اقرء ) هلوق . رجفنا ىأ قورعلا دحاو ( قرع كلذ امنإ )

 لاقو . قرع وهف محل هيلع امو < هيلع محل ال مظع قارعلا : لیلا لاق « هقرتعاو هقرع هنمو هقرع قلسلا لوصأ لعجيف

 لتکلا وه مهضعب هنکسو نیتحتف (قرعلا هل لاقي  لتکم ١ هلوق . لذر عمج لاذر هلثمو قارعلا دحاو قرعلا : هريغ

 نا لاتقلا عضوم ةکرمااو تضاح یا ( ةأرملا تکرع) هلوق . اعاص نيرشع ىلإ اعاص رشع ةسمخ عسي مخضلا

 ( مرعلا ) هلوق ٠ رشو ةدش ىف ةمابشلا یهو ةمارعلا نم ( مراع لجر ) هلوق ۰ اوکرعا هنمو ناكرتمي نيلتاقتملا

 مرعلا ليقو ءدسلا وه ليقو « دسلا بدرخ ىذلا رافلا لیقو « ديدشلا رطلا ليقو « ىداولا مسا وه ليق

 هلوق ۰ یا ضعب وهو حتف مث مضب ءاقرعلا نم محا ىأ ( اهنم ىرعأ ایژرلا ىرأ تنك ) هلوق ۰ ةيدي اب ةانسملا

 مثدصقي ىأ مرعب هلوقو هتدصق ىأ هتورع نم لعتفا كارتعا الإ لوقن نأ هلوقو هاشغت ىأ ( هورعت ىتلا هقوقحل (

 یرعت نآ ) هلوق ۰ هنذآ ولدلا ةورعو « تبنلا ىف لصأ هل ام الکل ةورعو هب كسب ءىش ىأ (ةورع هالعآ ىف ) هلوق

 نم وهو ةلوعفم ىنممب ةليعف ةيرع عج ( ایارعلا ) هلوق ٠ ضرالا نم ءاضفلا ءارعلاو ءارع كرتتف واخت ىأ ( ةنيدلا

 وه لاقي ةلعاف ىنمب ةليعف ىبف مرح ىذلا نم تيرع اهتأك ىرعي ىرع نم نوكي نأ لمتحو هاطعأ ىأ هورمب هارع

 رذنأف هبايث هبلسف مكدع هقرط معثخ نم الجر نأ هلصأ ( نايرعلا ريذنلا ) هلوق ٠ هنم واخ ىأ رمالا نم ورع

 ىلع نوكي نأ هطرشو دعب نم یبیل هب حوليو هبوث عزتي نأ ةداعلا نال : لسیقم . اولطصاف هوبذكف هموق

 لاع ناكم

 بزعأو برع لجرو ةبزملا انيلع تدتشا هنمو هل جوزاال ىأ یازلا حتفب (بزع ) هلوق : € ز ع لصف إل

 بک وکلا ) هلوق ٠ برع ىلع ابزع لدي نم اي : رعاشلا لاق برع اضيا ةأرءلل لاقيو « برعأ ركنأ نم ممنمو ىنعمب

 (بزعبال) هلق ۰ ءارلا ىلع ةدحوملا ميدقتب ىنيمشكللو ةلمهملا ءارلاو ةمجماا نيغلاب هريغلو ليصاللل اذك ( بزاعلا

 هلوق ۰ هيف ريصقتلا ىلع ینخوت وأ هيلع ىنفقوت ىأ ( قرزعت دسأ ونب تحبصأف ) هل . بيغي ال ىأ یازلا مضي

 راصف ىنبلغ ىأ ( باطخلا ىف فزعو ) هلق . ةعناعو ةبلاغم ىأ ( ةزع ىف) هلوق . انيوقو انددش ىأ ( انززعف )

 تفزاعت ) هلوق ٠ ةبلغلاو ةوقلا ىلإ ةمجار ىبف ةملكلا هذه تفرصت امفيكو | زیزع هتلعج هتززعأ « ىنم رعأ

 دنع جرفلا ىف ىنلا بص كرت وه ( لزعلا ) هلوق . ىهاللا تالآو رهازلا ىهو فزاملا نم ذوخأم ( راصنألا

 قح ىأ ( ةمزع ) هلوق ۰ لف-لا ةدازملا مف یهو ىلزع عمج ( ىلازعلا قلطأو ) هلوق ۰ ةأرلا لبحت نأ ةيشخ عاجلا

 . فئاطلاب ناك نص ( ىزعلا ) هلوق . دج ىأ ( رمآلا مزع ) هلوق . اهتادك وم ىأ دوجسلا مئازع هنمو بجاو

 ةوزع اماصأو فیفختلاب ةزع اهدحاو تاءامجو قلح ىأ ( نيزع ) هلوق

 وه هض زوحيو هلوأ حتف عم نيسلا نوکسب ( لحفلا بسع ) هلوق : ( س ع لسف )
 : ليقو « هبارض ءارك

 ( ةرسملا ةوزغ ) هلوق . لخنلا فعس وهو .بسعلا دحاو ( بیسملا ) هلوق ٠ هژام لاقيو « هسنن بارضلا بسعلا

 : ليقو «لامهإلاب روپشلا رغصم ( ةريسعلا وأ ريسملا ) هلوق ٠ ايلا رفسلا ةفشل كلذب ترمس كوبت ةوزغ یهو

 فورعم عضوم هلوأ مضب ( نافسع ) هلق . ريبكلا حدقلا وه هلوأ مب ( سعب ىل رمأ و ) هلوق . ماجعإلاب

 ىلإ ةراشإ لياقتلل ريذضتلاو عاما ةذل نع ةيانك ىه (ةلیسعلا ) هلوق ٠ جالا وه ( فيسملا ) هلق . كم برقي
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 لازالا نال ىنا ضعب دارا سيلو هنم ةمطق ىلإ ةراش وه ليقو « لسملا ىف ةغل ثينأتلاو ءىرحب هنم لبلقلا نأ
 ءاتلا نوک: نأ زاوج عم هتي دعت هادعف بسح ىنعم یمع نم : كلام نبا لاق « ( مهتيسع امو ( هلوق . طرشي ال
 كلذ ريرقت ىف لاطأو مهاسع ريدقتلاو یسع مما ريمضلاو باطخ فرح

 هلوأ مضب ءارشع ةقان هنمو لماولا قونلا ىه هلوأ رسکب ( راشعلا تاوصاک ) هلق : 6 ش ع لصف ١)
 لكو ةرشاعملا نم ذوخأم جوزلا ىأ ( ريشملا نرفكي ) هلوق . ربشآ ةرشع ابلخ ىضم ىلا ىهو دود هيناث حتفو
 نم مهسس هنم جرخام ةاكز ىأ ( رشعلا رابنالا تقس امف ) هلوق ٠ نيندألا هيبأ وب لجرلا ةريشعو ريشع رشاعم
 ءاروشاع مبمالك ىف سيل هنال ةيلهاجلا ىف نكي لو ىالسإ موي وه : دیرد نبا لاق ( ءاروشاع ) هلوق ٠ ةرشع
 . رصقلا هيف ىنابيششلا ورع وبأ كحو دملاب وه مث ةيلهاجلا ىف ءاروشاع موصت شيرق تناك حيحصلا ىف ام بقعتو
 کارت ال یآ ( اشیشعت ) هلوق . فصو ىف كرش م لک مث ( رشعم ) هلو . رشعلا نم لاسفم ( راشعم ) هلوق
 مادقاا ليقو » لیوطلا ىأ فاق مث نونلا دیدشتو هيناثو هلوأ حتفب ( قنشعلا ) هلوق . شلاک ريصيف ةلابز هایاوز
 رصعلا وأ ربظلا یثملا ةالصو برفت نأ ىلإ سمشلا ليم وه : دهاجب لاق ( ىثعلا ) هلوق ٠ ءىرجلا لیقو « سرشلا
 یثعالا : هريغ لاقو « ىمعي : سابع نبا لاق « نيشلا مضب ( شعب نمو) هلق ٠ دانا رخآ تلكأ ىأ تيشعت هلوقو
 ليللاب رصبي الو راهلاب رصبي ىذلا

 ىف كيرحتلاب ةيصعلاو ةيخلا ىأ ( ةيبصعلا ) هلوق ٠ قرع ىأ ( بصع وأ م نم ) ِهلوق : ص ع لصف إل
 هسأر ىلع لمجت هلوقو . ةعاملا اضيأ ةباصعلاو ةعاملا مضلاب ةبصعلاو روكذلاب نولدي ر وكذلا بئارقلا ةغللا
 نیلا نم ام قوی بای نوكسو حتفب ( بصملا ) هلوق ٠ هدش ىأ هسأر بصع هنمو جاتلاب هيصعت ىأ ةباصعلا
 لاقف ليبسلا دعبأو  ضیبآ قبب هنم بصع ىذلا نآل ايشوم ىأيف جسني مث غبصي مث عمجو دشي ىأ هلزغ بصعب
 هلوق ۰ ه مدقأ رهدلا رصعلاو هلرق : ءارفلا يحي لاقو < ةدملا ىأ ( رصعلا ) هلوق . نیلاب الإ تبث ال غبص بصمعلا
 عطق اذإ عرزلا لقب وه ( فصعلا ) هلوق . فورعم تبن ( رفصعلا ) هلوق . ةديدش فصاع حير ىأ ( راصع) )
 مهعنمي ىأ لمارالل ةمصع هنمو عنم ىأ ( ینم مصع ) هلوق ۰ كلذ ريغ : ليقو ؛ نبتلا وه . ليقو « كردي نأ لبق
 نع ةيانك ( ةقتاع نع هاصع عضی ال ) هلوق . حاكذلا ةدقع یهو ةمصع عج ( رفاوكسلا مصعب ) لوق ۰ یذ لا نم
 ريغصتلاب ( ةيصع ) هلوق . قرطلا ضعب ىف هتوش باوصلا لوالاو ءرفسلا ريثك ناك : لیقو « ةأرملا هب رض ةرثك
 ماس یا نم ىح

 ء نرقلا روسكملا بضعالا : ديبع وبأ لاق « لب ىنلا ةقان مسا وه ( ءابضعلا ) هلوق : ( ض ع لصف )
 هلوق .دسيلا ةريصقلا ءايضعلا : ليقو < حج رالا وهو طقف مسا وه لب : ليقو < نذالا ةعوطةم تناك : ليقف
 دضعبال ) هلوق . بابلا بناج یهو ةداضع عح ( هيتداضع ) هلوق . بکسلا ىلإ قفرملا نيبام وه ( دضعلا )
 هلوق . لفقو سافو بتكو بقحو لجرو لحر نزو تاذل بس هيفو دضعلا عطق نم هلصا و عطةيال ىأ ( اهر
 فورعم ضعلا ( لجر دي ضع ) هلوق . ادضع هل تاعج ایش تزرع ام لک . سابع نبأ لاق ( كدضع دشنس )
 نم نايح امه ( ةراقلاو لضع ) هلوق ۰ مورللا هب دارملاو ةرجث لصأب ضم نا هلوق هنمو نانسالاب ذخالا وهو
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 ةلصأو جوزنلا نم هتيلو لجرلا عنم ىنءملاو سابع نبا هلاق نهوربقت ال ىأ ( نهولضعت ال ) هلق . ملس ىنب

 لهأ مه : سابع نبا لاق « ه-تقرف اذإ ءىثلا تيضع نم ةضع عمج ( نيضع نآرقلا اولعج ) هلق ۰ قییضتلا

 لک ره ( هاضعلا ) هلق . حیقلاب هامر اذإ هبضع ةمضع هتدحاو وأ ضعب اورنکو ضعي اونمآ باتكلا

 فذععتلا ( ةفحلع افطعتم ( هلو . ربيكستلا نع ةيانك هتبقر بناج ىأ ( هفطع ىناث ) ےل : 4 ط ع لصف 3

 ابناج اهو لجرلا قطع ىلع عقي هنال نیبکسنلا ىلع نوكي نأ وه : ليمث نبا لاقو « نيعلا ف اذك بوثلاب حشوخملا

ملا ىلع تماقأف مبلب] تب ورو اوور ىأ ( نطعب سانلا برض یح ) هلق . هيفطع ىف هرظنو هلوق هنمو هقنع
 هنمو ءا

 ءاملا ىلع اهتماق] عضاوم ىأ لبالا ناطعأ

 نتظعوم ىأ ( ءاسنلا ةظع ) هلق . ةعاج ىأ ( راصنالا نم مظع هيف ) هلق : € ظ ع لصف و

 یورو نيتحتفب یورو ضرآلا رفع نم ذوخأم بوشلا امهضايب ىأ ( هيطب] رفع ) هو : ( ف ع لصف و

 ىأ هبجو نرفعال هلوقو 2 دجس ىأ هرج و رفعي هلوقو « ضاییملا ةصااخ تسیل ءارفعو هيناث نوکسو هلوأ مضي

 لحي ال اع فكلا یهو ةفعلل ابلط ىأ ( اففعت ) ىق . ءاعولا ىأ هلوأ رسكب ( اهصافع ) هلق . بارثلاب هنقصل 3

 ذفانلا ىوقللا وه ( تيرفع ) هلق . لح ال اع فامک ىف ىأ ( فافع یف ) هل . فافعلا بلطي ىأ فعتسي هنمو

 ( اوفع ) هل . وفعلا اوبلطا ىأ ( اوفعتسا ) هلق . اضيأ سنإلاو نجلا نم درمتملا ىلع قلطيو ءاهدو تبخ عم

 اريط اوأرو ريطلا ىفاوع ) هلق . هرثأ وفعب هنمو ربظالا وهو نخ وأ رثك ىأ ( رثالا افع ) هلو . اورثك ىأ

 حفصلا ىأ ( وفعلا هلف ) هلق . ةميهب وأ ةباد وأ ناسف] نم قزر بلاط لك ىفاعلا ( ايفاع

 (بفاعلا) هلق . هيبقع ىلع عجر هنمو مدقلا رخؤم بقعلا ( رانلا نم باقعالل ليو ) هلو : € ق ع لصف إل

 نم ) هلو . رافكلا نم هتأرما ترجاه نم ىلإ نوملسلا ىدؤيام وه ( متبقاعف ) هلوق . هلبق نم فلخم ىذلا وه

 لوقو نوبقتعي هنمو ةدحاو ةنس ىف یرخالا راب ةوزغلا بیقعتلاو هبحاص "یضم بقع عج ريلف ىأ ( بقمیلف ءاش

 ريع ىلع هنمو یرخالا یو الا بقعت ةظفحلا كاللا مم لصالا ىف لاق ( تابقعم ) هلق . نولوادتي ىأ نوبقاعتي

 نم ضوعلاك نوكي ام یقعلاو ةرخآلا ىف هباوث ىأ ( هللا ىقع ) هلوق . ريغم ال ىأ ( بقعم ال ) هلوق . هنابقتعي

 كلذ تاءف ىأ ( لجر وأ ديب تبقاع ام ةبادلا نمضي ال هل « هلعف نم لدب «نال بنذلا ىلع باقعلا هنمو ءیشلا

 : لصالا ىف لاق ( یناسل نم ةدقع ) هلو . رمالا رخآ ىف ةبلغلا ىأ ( ةبقاعلا مهل نوکست مث ) هلق . اهب هلعف نم

 دق ا) هلوقل كلذ نم ءىش ىموم مالک ىف قبي مل هنأ قحلاو كلذ ونو ةأفأف وأ ةمتمت نم فرح قطني مل نم لك وه

 هلق ۰ فرمأ ىأ ( ىل دقع ) هو . ماببإلا لصأ ىلإ ةبابسلا ین ىأ (نيعست هديب دقعو ) هلوق . ( كلؤس تيتوأ

 ( قلح ىرقع ) هلوق . دوبعلا : سابع نبا لاق ( دوقعلا ) هلوق . اهل مزالم ىأ ( ريخلا امصاون ىف دوقعم )

 هرهاظو ابمسج رقعو اهرعش قاحب تبيصأ ىأ اذهب ءاعدلا ىأ شيرق ةغل یه : سابع نبا لاق « ءاحلا ىف مدقت

 نع ةيانك وهو مهقلحتو ابموق رقعت ابموشا اأ ینعلا : ليقو « نيونتلا ديبع وبأ هيف ز"وچو دارم سيلو ءاعدلا



 — 0۹ تست

 قلطيو حبذلا نع ةيانك انه وهو هتحرج ىأ هترقعف هلوقو حرمت ىأ ( السم رقعت ال ) هلوق . مهلع رشا لاغد]
 ىأ هض نم موو فاقلا رسكو هلوأ حتفي ( ىالجر یناقتام یح ترقعف ) هلو . فسلاب ريعبلا مجاوق برض لع
 تمطق الجر نأ هلصأ : لبق « هتوص ىأ ( هتريقع عفر ) ىل . عزفلا ةا وهو نيتحتفب رقعلا ممالاو تشهد
 ليق « كنك مل ىأ ( هللا كنرقعيل ت ربدأ نل ةليسمل ) هلوق « حيصيو ةحيحصلا ىلع ةعوطقلا عفر, ناكف هلجر
 ىلع قلطیو رودلا ىأ حتفلاب ( راقعلاو ضرالا لهأ ) هلوق ٠ سبيتف اهسوءر عطقي نأ وهو لخنلا رقع نم هلصأ
 . روفضملا رعشلا ةصيقعلاو هرفضو ضعءب ىلع هضعب رعشلا لعج صاقملا ( اپسآر صاقع ) هلوق ۰ عاتملاو لاما لصأ
 هانهو هنزو قشلا وهو قءلا نم هلصأو نايصعلا قوقعلاو « دولولا عباس موي حيذت ىتلا ةحيبذلا ىه ( ةقيقعلا ) هلو
 ىنوعنم ولو « دوسأ لافع ىلإ هنمو لبا وهو لاقعلا ىف ةدودشملا ىأ ( ةلقعملا لبإلا ) هلو . عطقلا اضيأ قعلاو
 هلق . ابنددش ىأ ( یتقان تاقعو ) هلق . ماع ةاكز ىلع لاقعلا قلطیو لاقع ببب ىأ لاقع ىف هلتقو ءالاقع
 نم مو تابصعلا ةيدلا ىف ةلقاعلاب دارلاو ةيدلا ىطعي ىأ لقع نأ امأ . هنمو ةيدلا وهو لقعلا كح ىأ (لقعلا)
 دلت ال ىتلا مقملاو حقلتال ىتلا : دهاجب لاق ( مقعلا خرلا ) هلق ٠ عورفلاو لوصالا ادع

 فكتعاو دجساا مزال ىأ ( فكتعا هلق . جز ابافمآ ىف اصع ىه ( ةزاكع ) هلو : ( ك ع لصف 2
 برقب عضوم ( ظاكع ) هلو . ةريغص ةبرق ( لسع ةكع ىف ) هلوق ۰ رجفلا بقاري اباق بصتنا ىأ حبصلل نذؤملا
 نمسلاب اهفصو دارملاو ةءواملا حادرلاو رتارفلاو لامحألا ماكعالا ( حادر ابموکع ) هلوق ٠ مظع قوس هب ناك ةكم
 نطبلا تايط ىهو ةنكع عج ( ىنطب نكع ) هل

 هلوأ حتفب ( ىنالعلا ) هلق . هريغ وأ بشخ نم مخض حدق یه ( ءام اهف ةبلع ) هلوق : ( ل ع لصف )
 . هلع ىأ ( هجالع ) هلق . حامرلاو فویسلا نافجأ هب دشز بطرلا بصقلا یهو ةدحوم اهدمب ماللا فيفختو
 نوكسو هلوأ رسكب (جاعلا ) هل . اهتواد ىأ ( آما تجلاع ) هوه ۰ سدا ىأ ( ةدش ليزغتلا نم خامب ) هلق
 (بارعالا هب تقلع) هلق . ةغلب هيف ىذلا ريسيلا ءىثلا هيناث نوكسو هل“وأ مضي (ةفلعلا) لق . مخضلا ىوقلا هيناث
 . رفاسلا بابسأ نم لامحألاو باردلا ىلع قاعيام دارلا : ليقو « انلاومأ رايخ ىأ ( انقالعأ ) هلق . هومزل ىأ
 قلعیام ىأ (هتقالعب ) هل ۰ مدلا نم ةعطقلا ىه نیتحتفب ( ةفاد ) هلو . حیتافلا قاع ىأ ( قیلاغالا قلعأ ) هلق
 .ىف مرو وهو ىصلا ةرذع ةجلاعم ره قالعالا ىوريو قالعلا اذهب هلوقو تقلع ىوريو ( هيلع تقلعأ) هلق . 4
 ىأ ( اهسافن نم تاعت ) هل . جوز تاذ الو ميأ ال ىلا ىه ( ةقلعلا ) هل . امعبصإب اهريغ وأ همأ هعفرت هتلح
 ىأ ( تالع دالوآ ) رو . زاجحلا ضرأب تبن هلصأو هغضم لوطيام وه ( كلعلا ) هلو . تروطف ابمد عطقنا
 لزني هنمو لبج ىلع قلطيو اضيأ للعلا یهو ضرالا ىف ةمالعلا ىأ (لعلا قآ ىتح) هلق . یش مهتابمأ بأ نم ةوخأ
 مسولا لمحي ىأ ةروصلا لع نأ هلوقو اضيأ ةمالعلا ىأ لع عمج (امالعأ هلرقو بوثلا ىف ملعلار) هلق ۰ لع بنج ىلإ
 . ققحا مالا ىف لاقيو « ىذخل م ملعت هلصأ : ليق ؛ لعأ ىأ مرجلاو دیدشتلاب ( لعت ) هو . ناويحلا هوجو ىف
 نف « للعلا نم وه ىناثلا ىلعو ةمالعلا نم وه لوألا ىلعف مهنم ءالقعلا ليقو « قلخلا لبق « ماللا حتفب ( ملاعلا )هلق
 ` هلو نيملاعلا نم ناركذلا نوت أتأ هلوقك طقف نيبمدألا ىلع قاطی و « ريذن نيل اعل نوكيل ىفاثلا نمو نيملاعلا بر لوالا
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 فیفختو ركب ( ةوالعلا ) لف . اربج ىأ ةينالع هأرقتال ىأ هب نلعتست ال هلوقو .٠ هربظأ مل ىأ ( هنلعأ ۸)

 یلعلا ىف بلغ ىأ العف مهضعبلو لام ی (ايركذ ملق لاعو ) هلق . ةدايز لا دعب هريغو ريعبلا ىلع عضوي ام

 دعصف لصالا ريغ ىف ءاجو

 هل ۰ عيفرلا ءانبلاو لوطلا تاذ : ليقو «نوميقي ال دومع لهأ ( دامعلا تاذ ) لوت : € م ع لصف ١

 . هفرشو هبسحل لجرلا سفن نع دامعلاب ینکب دقو ءاجرألا عسفم كمسلا ىلاع هتيب نأ ىلإ ةراش) ( داملا عيف د)

 هلوف . مدیس موةلا ديمعو لتق موق دیمع داز له : ليقو « رذعأ وأ بجعأ ىأ ( لجر نم دمعأ له هلق

 ( مرمعتسا ) هلو ٠ یطعلا رع وأ هرعع هضرآ عفانم هکیلم وأ هرمع هراد رخالا لجرلا ناكسإ یه ( یرمعلا )

 ىأ قيمعو رمالا ىف ددشتلا دصقلا ىف لانلا روغلا دیعبلا قمعتملاو عطنتلا ىأ ( قمعتلا ) هلق . ارامع كلج ىأ

 لماعلا ةرجأ یه رسكلاا زوج هلوأ مضب ( ةلاعب ىل رمأف ) لز . ضرالا ىف اودعبأ ىأ اوقبعأو بهذملا ديعب

 دبیخ ىف ) هلق ٠ ةاكرلا ضبق ىلوتي نم اذكو دل لع امان ىأ الماع ىنامج وأ ةلامع ىل لعج ىأ ینامعف هلوقو

 ىوريو تابنلا ةمات ىأ ملا دیدشتب (ةمتعم ةضور ) هل ۰ اهريغو ةعارز نم هيلا جاتحيام اولمعيل ىأ ( اهولمتعيل

 داوبسلا ةديدش ىأ فيفختلاب

حلا وه لاب ( رينعلا ال لاقي ةباد ) هلوق : ( ن ع لصف ١
 ىلع ناك هنأ درو دقو رذعلا فذم ىذلا تو

 دونعو دينع) هلوق . کجرحال ىأ مكتنعأل هنمو ررضلا هلصأو انزلا ىأ هرخآ ةانشب ( تنعلا ) هلق . ریعبلا ةروص

 . جز اهفرط ىف اصع یه نيتحتف ( ةزع / هلوق . فراعلا نم قحلا دحج دانعلاو ربجتلا وهو دونعلا نم ( دحاو

 فينعتلا (فنعب لف) هلوق . اهبلصأ ىأ ( اههرصنع ) هلوق . ةاشلا نبل ةيطع ىأ نونلا نوكسب ( زنعل ةحينم ) هلوق

 . زعلا دلو نم ین الا یه ( ةعذج قانع ) هلوق ۰ نييحللا نيبام ( ةقفنعلا ) هلوق ۰ قفرلا دض مضلاب فنعلاو موللا

 ليقو « فورعم تبن وهو رقنعلا ىلإ بوسنم (یرقنعلا) هلوق ۰ دیدشلاب سيل عيرس لبس ريس وه ( قنعلا ) هلوق

 هلوق ۰ امماجل ىأ هلوأ ريك ( هسرف نانع ) لوق . باحسلا ىأ هلرأ حتفب ( نانعلا ) هلوق . شوجزرلا وه

 هلوق ۰ ىب ةيانع تاذ ىأ دیدشتلاب ( ىرمأب ةينعم ) هلوق ۰ بعتلاو ةقشملا ءانعلاو « انبعتأ ىأ ديدستلاب ( انانع)

 وه ( نع ) هلوق ٠ عوض ا هلصأو ريسالا ىأ ىناعلا اوكف هلوقو « ونعي انعو ىنعي ىنع لاقي تعضح ىأ ( تنع )

 تذخأ لاقي نع فال لاصفنالا ىطَدَقَت نم نأ الإ ليق « ضیسلاو نايبلا ايف نال الاغ نم یعع رج فرح

 هلوقو « هيلع ىأ هنع تبذكل هلوقو « ريبزلاو ىلع انع فلاخ هلوقک ىلع ىنعمب ىنأت دقو املع هنع تذخأو الام هنم

 هلوق هنمو « هيف وأ هيلع ىأ رمآلا اذه نع مسفانأ تسل هلوقو « هدعاوق ىلع ىأ مهاربا دعاوق نع اورصتقا

 برضب ناك هلوقك ةيبيس نع ىنأت دقو مبيلع یورو طئاحلا مهنع طقس هنمو عفرتي ىأ ىلع ظفاب دروو ىنع ىلعتي

 فاضم فذح ىلع انوكي نأ لمتح دقو < مجرلا ةبآ نع اوكسابتال هلوقو « ةالصلا كل: نع سانلا

لا ىلع اننوب رضي اوناک هلوقو دهاعملا هنمو ةمذلا ىأ (دبعلا ) هلوق :( هع لصف إل
 قلطي دبعلا « دبعلاو ةدابش

 ظافحلاو ةيصولاو مالالاو ءاقتلالاو تقولاو ةفرعلاو «یشلاب هرلا رمأو ةمرحلاو ةمذلاو نامالاو نيملا ىلع

 ىف اوظفحتی نأ ناميإلاو تادابشلا ىلع ةظفاحا ىلع م۲وبدژیو منوی اوناك مبناک نيهلا انه دارأ هنأ رهاظلاو



 — جا

 فوص ىأ ( نبع نم ) ےل . ىنازلا ىأ ( رهاعللو ) هلو . تيبلا ىف هفرع ىأ ( دبع امع) هلق . كلذ
 یرخالا ةياورلا ىف ارسفم ءاج ( تاذ“وءملاب ) هلق . سبل ىأ ( جوع ىذ ديغ ) هلو : ( و ع لصف )

 ىلإ تعضو ىتلا ةقانلا یهو ذئاع عج ةمجعلا لاذلاب ذوعلا ( ليفاطملا ذوعلا ) هلوق . اهدعب نيتروسلاو صالخالاب
 هلوق ۰ مدعلا زوملاو اومدع ىأ ( ةنيدلا لهأ زرعاف ) هلو . بيع ىأ ( راوع تاذ ) هلوق . اهدلو ىرقي نآ
 یآ ( ةهاع ) لق . ةمره الو ركب ال فصا ىأ ( كلذ نيب ناوع) هر . ضوغلا ىطعي ىأ ( اهحاص ضاعيأ )
 ضرم وأ ةفآ

 ةبيع هلوق هنمو اف ظفحت ام یهو بايثلا ةبيع نم ذوخأم ىرس عضوم ىأ ( ىتبيع ) هلوق : 6 ی ع لصف )
 ىأ نیدسفم ضرالا ىف اوثعت الو هنمو تدسفأ ىأ ( اهئامد ىف تثاع) هل . قنامأو ىرس عضوم ىأ ىحصت
 ىلا ريع نم ) هلوق ٠ هب یر نم ىردي ال ىذلا وه ( رثاع مېس ) هلق . هتبع ىأ ( همأب هتریعف ) هلق . اوشیمت ال
 ادوجو هل نأ دحاو ريغ حيحو طاغ هيف روث ركحذ نإ : ليقو « ةنيدملاب نالبج امه رئاع نم ةياور قو ( روث
 ىأ ( ةلاع) هلق . هرذقتأ ىأ ( هفاعأ ) هلوق  ةلفاقلا ىأ نيملا رسكب ( ريعلا جرخي ىتح ) هلق . اضيأ ةنيدملاب
 ىأ ( نيكرشملا نم نيع ) هل . هلايع نم ابلعج ىأ اهلاع هلوقو . لابع اذ ىأ ( الئاع ) هل . رقفلا ةليعلاو ءارقف
 جراخ عض وه ( رقلا نيع ) هلق ۰ دحأ موي ىأ ( نييع موي ) هلق . اهسأر ىأ ( هتبكر نيع ) هو . سوساج

 ۱ زجاع یع ىأ دلاب ( ءايايع ىجوز ) هلو . ةرصبلا

 ةمجعملا نيغلا فرح

 رابغلا اهالع ىأ هامدق ة نم هنمو رابغلا انیلع اوريثت ال ىأ ( انيلع اوربغت ال ) هلو : ب غ لصف )
 ىأ ( رباغلا بكوكلا ) هلق . مهاياقب ىأ « باتكلا لهآ » ديدشت مث مضب ( تاربغ ) هلوق . معانلا بارلا وهو
 . دادضالا نم وهو ىضاوملا ىلع قاطيو قاوبلا ىأ ( رباوغلا رشعلا ) هلو . براغلا ةياور قو ىضاملا بهاذلا
 هلو ۰ ةمعنلا لثم ىنمت ةطبغلاو ةمعنلا لاوز ىنمت دسحلا نأ امهنيب قرفلا : لیقو  دسحلا هلصأ ( طابتغالا ) هلن
 رانلا لهأ ةنجلا لهآ نبغ ) هلو . یشفلا برش قوبغلاو امياثت زوحبو ةدحوملا مضو هلوأ حتفب ( امبلبق قبغأ ال )
 ةياور ىفو « مكيلع ىنخ ىأ فيفختلاب ( کیلع ىغ) هلو . ربقلا وحن ىف لمعتسا مث صقنلا نبغلا لصأ ( هتنبغ هلوقو

 ميلع مغ ةياور قو« ىمغأ

 (رثنغاي ) هلق ۰ ءاملا ىلع عفترا امو ديزلا وه (ءاثغ) هلق . ليزه ىأ ( ثغ لج ) هلق : ( ث غ لصف )
 هرقحتسا هنأك بايذ رتنغلاو ةياصأ :ليقو  طوقسلا وهو غلا نم ذوخأم وهو ةدئاز نونلا : ليق

 رداغلاو رداغ اي هانعم ( ردغ ىأ ) هلق . قلحلا ىف جارخ ةدغلا ( ريعبلا ةدغك ةّدغ ) لوق : ( دغ لصف )
 هلق . ديغصلا رهنلا ريدغلاو ء عضوم وه ( طاطشالا ريدغ ) هلق . كرتي ال ىأ رداغي ال هلوقو « دبعلا ضقانلا
 نم هلوأ حتفب ةودغلا ( هللا لیبس ىف ةودغ ) هلق . بعشملا ردنغلا : ليقو , ردغلا نم ةدئاز ن ونلا ليق ( ردنغ )
 راهنلا لوأ ريس انه اهم دارملاو لاوزلا ىلإ راهنلا لوأ

 ةمدقلا # ۲۱ ۴



 تب 9۴ ل

ش ید اذإ ءارلا كيرحتب ديز وبأ لاق « ىردي ال ثيح نم ءاج ىأ ( بر مبس) هلق :  ر غ لصف إل
 نی

 فارجو ىأ (اوبهغ ) لوق ۰ ابا رنو ةفاضالا هيف زوحيو هب یر نم لمي مل اذإ امنوكسبو ؛ هريغ باصاف

 (دوس بيبارغ) هلق . هولد ىأ (هبزغ زرخآ ) هل . ةديبك اولد تبلقنا ىأ ( ابرغ تلاحتساف ) هلوق . برفلا

 ةرفلا ( نیلجحم رغ ) هلوق . ءوسب ادحآ رکذت ال ىأ عوجلا ثرفلا ( فرغ حبصت ) هلوق . اداوس هشأ ىأ

نمو ةمسنلا ىلع ةرغلا قلطتو ىلاعألا ضرب ىأ ىرذلا "رغ هلوقو « هترغ ليطي هنمو شحاف ريغ هجولا ىف ضايب
 ةرغب ه

 ةرطاخلا ىأ نيتحتفب ( ررغلا عيب ) هلوق . کرتو نيونتلاب ىوريو ضايبلا ليقو « رايخلا ةرفلا لیقو « همأو ادبع

رض ىأ (كتراج تفاك نأ كنرفیال) هلوق . هلجأب دآ هنمثب وأ هب لبجلا یا ىف هب دارملاو رفت الو شع هنمو
 كت

ىأ ديدشتلاب ( نو راغ مو ) هلوق ۰ اهل هبع لدت ال ررغلا ىف یمقتف اباعفك ىلعفتف اهب یرتغت ال ىأ كتبحاص وأ
 

 تاللتما ىأ ( هائيع تقرورغا ) هوت . كاللا : هريغ لاقو « ناطیشلا : دهاجب لاق ( رورغلا ) هلوق ٠ نولفاغ

 : ةفيثح وبأ لاق ( دقرفلا عيقب ) هلق . هانعمو هنزو فده ىأ نيتحتفي ( ضرغ ) هلوق . ضفت مو عومدلاب

 (التقی نأ ة رفت )هلوق . اميدق هيف تناك تارجشل كلذب عيقبلا ىمو ةدقرغ تراص تمظع اذإ جسوملا ىه ةدقرنلا

 لاع ناکم ىأ ( ةفرغ ىف ) هلوق . ريمبلا باكر وه یاز مث هيناث ن و هلوأ حتفب ( زرغلا ىف ) هلوق . اراذح ىأ

 هلوق ٠ نیت ريغ ىأ ( الرغ ) هلوق . ةدحاولا ةا حتفلابو ديلا ءلم رادقم مضل اب اضيأ ةفزغلاو فرغ عملاو

 انا) هلوق ۰ کالم ىأ ( امارغ ) هلق . موزللا هلصأو اضيأ هل ىذلاو نيدلا هيلع ىذلا ميرغلاو نيدلا وه ( مرغملا )

ب ( ىردص ىف ىرغي امنأك ) لوق . "لع اوطلس ىأ هلوآ مضب ( یب اورغأ ) هلوق . نومزامل : دهاجب لاق (نومرغل
 مش

 هب قصلي ىأ ةمجعملا نوكسو هلوأ

 نيذلا ىأ ( نيلازغلل ) هلوق ۰ زاغ عمج اضيأ ةازغلاو زاغ اهدحاو : لاق (ازغ) هلوق : ( ز غ لصف )

 ْ لزغلا نوعيبي

سفلاو قاسفلا ناك حرجلا قسغو هنيع تقسغ لاقي ( اناسغ.) هلو : ( س غ لصف إل
 قاسفلا : ليقو «دحاو ق

لسفلا نم نياعف نيلسغ وبف ءىش هنم جرف هتلسغ ءی لك ( نیاسغ ) هل . هتل عامتجاف لیلا قسغ امأو . نا
 

 ربدلاو حرجلا نم

 ١ اضيأ ةعيدخلا ىلع قلطيو قلا ةيطنتو حصنلا ضيقن وهو شنلا نم ( هتششغ ) هلوق : ( ش غ لصف .

 هيلع نورركتيو هب نوذواي نيذلا ىأ ( هلهأ ةيشاغ ) هلق . مهيلع ىطغت ةبوقع ی ( هللا باذع نم ةيشاغ ) هلوق .

 وه ( ءاشنلا یالع هلوقو « هيلع ىثنف ) هلق . هب ىطنت ىأ ( هبوش ىثغتف ) هلق . ءاطخ ىأ ( ءاشغ ام ) هلوق

 هب انشغاف هلوقو اهتعماج ىأ یتأرما تيشغو اهتعماج ىأ ( هتأرما لجرلا نایشغ )هلوق ۰ فيفخ ءامغإلا نم برض

 قوت ىأ رئابكلا شنت ملام هنمو « محللا نهشغي مل هلوقو « اًئيش تيشغ نا هنمو « انشنت الف هنمو . هب انرشثاب ىأ

 نوطنتب ىأ ( مهبايث نوشغتسي ) هلوق . رشابتو

 م ءىلتم ىأ ( هلهأب صاغ ) هو : ( ص غ لصف إل



 س ۱٩۴

 ةنمو « اوفك : ليقو « اوعجر هانعم : ليقو ءاوصقن ول ىأ ( سانلا ضغ ول ) هلوق :  ض غ لصف »
 صقنلا ةضاضخلاو رصبلا ضغأو عراصبا اوضغ

 توض اهنايلغلو لغت ىأ ( طغتل انتمرب ناو ) ےل . ىنعمو انزو ىنمت ىأ ( ینطنف) ہل : ( ط غ لصف إل
 هلوق . هحايص ركبلا طيطغو هطيطغ تعم“ هنمو . هسفنب معاف وهو تاوص ىأ هلجر ضکر یتح طفف هنمو

 رظأ ىأ ( شلخأ )
 رسكب ( رفغملا ) هلوق . كلذ انطعا ىأ لوعفلا ىلع بوصنم ردصم ( كنارفغ ) هلوق : ( ف غ لصف ١)

 غمصلا هبشپ ءىش وهو روفغم عمج : ليق ( ريفاغم ) هلوق ٠ ةوسنلقلا لثم سأرلا ىلع درزلا نم لم ام وه مما

 نم قازرلا دبع لاق « اذك ةاشلا نطب ريفاغملا نأ قازرلا دبع ريسفت ىف عقوو « ةوالح هيف ثمرلا لصأ ىف نوكي
 ىأ ( لفاوغلا موحل ) هلق . ةيلصأ هيف ملا ليقو « رخآ ريسفت هل طفرعلا ىف مدقت دقو « عباتي مو هسفن لبق

 ديرد نبا هركسنأو افغ ا ا ةءانغإ] ینغآ ) هلوق ٠ شحاوفلا نع تالفاغلا

 هيف طانبام وهو ةطولغأ عج ( ظيلاغالاب سيل ) هو ٠ ةفتلملا بلغلا : لاق ( انبلغ ) هلوق : ( ل غ لصف )

 فاغأ فيس : : لاقي فالغ ىف ءىث لك ( فلغ بولق ) هلق . لوقلا ىف هيلع تددش ىأ ( هل تظلغآ ) هلق . أطخو

 دارملاو ةبيتق نبا هركنأو ديدشتلا کحو فيفختلاب ( ءانحلاب اهفلغف ) هل . انوتخم نكي مل اذإ فلغأ لجرو
 وه ( لغلا هركأ ) هلق . بصغ : لیقو « هارک) ىأ ( قالغ) ىف) هلق ٠ حیتافلا ىأ ( قیلاغالا ) هلوق ٠ ابغيص

 ( ملغلا مان ) هلوق . هلع ةرجأ نم يأ ( هتلغ نم ) هلق . منغملا ىف ةنايخ ىأ ( لولغ نم ) هل . قتعلا ىف لمحي ام

 نايلغلا نم (رودقلا تلغ ) هِلوِق . مالغ عج شيرق نم ةبلغ هلوقو باطملا دبع ىنب نم ةيليغأ هلوق اذكو ريغصتلاب

 هيرج ىدم وهو سرف قاط ىأ هلوأ حتفب ( ةواغ نم ) هلوق . ناروفلا وهو

 رسكلا أطخو اهمضب هيولاغ نبا مزجو نيغلا رسك تاياورلا ىف روبشملا ( داغلا كرب ) هلو : ( م غ لصف ١

 اضيأ حتفلا هريغو زازقلا زوجو رسكلاو مضلا هريغو ىركسبلا ديبع وبأ زوج نكل ةغالا لهال ىوونلا هبسنو

 مهضعب برغأو رحبلا لب ام نيلا ةبج ىلإ کم نم نان وأ لايل سمخ ىلع عضوم وهو ثلثا ف سيدع نبا هركذو

 ىأ ( توملا تار ) هلوق . مبتالالض ( مهترخغ ىف ) هلوق . ىنرتسي ىأ ( ىندمغتي ) هل . نيغلا لا ايف كحل
 ىف لخدف مصاخ ىباطملا لاقو . ريخلاب قبس دارملا نأب ىلمتسملا هرسف ( رماغ دقف مكبحاص امأ ) هلو ۰ هدئادش
 نم زمغلا ) هلوق . دقحلا وهو ردغلا نم ةلعافم نوک دقو ةلجاعملا ةرماغلا : ىنابيشلا لاقو ؛ ةموصخلا تاریغ

 هنفج فلاحتلا موي نورضح اوناك مهنأ هلصأو مهفلاح ىأ ( فلح نيم ا عبصإلاب ةابللا عفر ( ةرذملا
 كلذب تيم : لبق ء ابيف ءانثتسا ال ىلا ىه ( سومغلا نيهلا ) هل . اف مهيديأ نولخديو اقولخ وأ ابیط ةءولع

 هلوقو « هبيعأ ىأ ( ابلع هصغآ ) هل . ءاملا ف هعضو ىأ ( هراقنم سمغف ) هلوق ٠ ملا ىف اهحاص اپسفل
 . قيضو مم ىأ ( ةمغ) هلوِق . هنافجأ تةبطأ ىأ ( توملا دنع هتضمغأ ) هلوق . هيلع انوعطم يأ هيلع اصومفم

 نانجضو نافسع نيب ءام ( ممفلاب ) هلوق . ماغلا هرتس ىأ ( مكيلع مغ ناف ) هلق



 س ۱6 بم

 ١ ةيراجلا ی یکم وه ( ةجنغلا ) هلوق ۰ مدقت ( رنغ ) هلوق : ( ن غ لصف ٠ مدقت ( ردنغ ) هلوق .

 تناغت لاقي « هب ىنغتسإ : ةنئييع نا لاق ( نآرقلاب ىنغتي ) هلوق . ةءاخلا دارأ هنأك مغ دیفصت ( ةمينغ ) هلوق

 ةءارقلا نیزحت دارملا ليقو « ءانغ هل لاقي برعلا دنع توص عفر لكو « هب ربحي ةياور ىفو تينغتسا ىأ تينغتو
» 

 زجرلاو رعشلاب نولعفي اوناك اک ةلاح لك ىف هناسا ركذو هسفن ةيلستو هاريجه هلمج هانعم ليقو « ابعيجرتو

 ةيافكلا دملاو حتفلابو رقفلا دض رصقلاو رسكلاب ىنغلاو ٠ م ناک ) هلوق . ءانغتسا ىأ ( ابيغت ابطبر ) ِهلوق

 فل الا عطقب انع اهنغأ ناثع لوقو « برفآ وهو نيضار اوميقي مل وأ اولزني ۸ ليقو ءاوشيعي مىأ ( ایف اوني

 فک ليقو « ابفرصا ىأ

 فتلم رجش ةباغلا لصأو ةئيدملا ىلاوع لاومأ نم ةد>وملاب ( ةباغلا ) هلوق : ( و غ لصف )
 (ثارغ) هلوق .

 ناك راغ هلصأ : ليقو . اثیدر كرمأ نطاب نوكي نأ یع ىأ (اسؤبأ ريوغلا ىمع) هلوق ۰ ةثاغإ ىأ رسكلاو مضلاب

 اسؤبأ بصن ليقو « ريوغ ليقف « راغلا رفص مث « رش هنم یی نأ فاخي ءیث لكل الثم راصف مييلع "دهناف سان هيف

 ةحرسب عفدلا ةراغلاو ( نو ريغيو میله ريغيو مهلع راغأ ) هلوق . اسؤبأ ريوغلا ثدحي نأ ىسع ىأ لمف راضإ ىلع

 : لاقي (اروغ کزام حبصأ نا) هلوق ٠ نيتظحاج ريغ نيتاقملا ىف نیتاخ اد ىأ (نينيعلا رئاغ) هلوق . لاصتتسالا دصقل

 هلوق ٠ ةرانم وبف هيف ترغ ءىش لكو ءالدلا هلانتال ىذلا وهو دحاو ىنثملاو عمجاو درفلا روغ شب و روغ ءام

 هن ودص2) اوناک مهال ثدحلا ىمس هنمو ضرالا نم ضفخنلا وه ( طئاغلا ) هلوق ۰۰ ش غ» ىف مدقت ( شاوغ )

 طالتخا ىأ ( مزاغوغ ) هلوق ۰ هتوص : ليقو « هسفن دارجلا وه : ليق ( دارجلا ءاغوغ ) هلوق . هب اورتتسيل

 ىأ لاوفت ىلا مضلاب لوغلاو« مطوقع بهذت ال : لیقو « نطب عجو : دهاجب لاق ( دوغ ابفال» هلق . مهتاوصأ

 كلذ نم هنودقتعي اوناك ام ین هيف لوغ ال ثيدحو « قرطلا ىف سانلا لضتل روص ىف نواتت

 مضلاب ( ةبيغملا *دحتسن) هلوق ٠ ةبايغ ورف كنع هتبيغ ءىث لك : لاق ( بحلا ةبايغ ) هلو : ( ی غ لصف إل

 . روح ريغ ىأ ءايلا دیدشتو هلوأ مضب لیصالل و نیتحتفپ ( بيغ انرفن ناو ) هلوق . ابجوز اهنع باغ ىتلا یه

 وه ( ثيغلا ) لوق ٠ هيف وه ام هرکذ ةركي اب لجرلا رکذ وه ( ةبيغلا ) هلوق . هبيغم ىأ ( قفشلا ةبوبيغ ) هلق

 هلك ( راغب نمؤااو رويغ ةأرما ین و كنم ريغأ انأ ) هلو اثیغ الکسلا یمسب دقو « ءامسلا نم لزني ىذلا ءاملا

 ىنبل ةئيدملاو ةكم نيب ناكم وه ( ةقيغ ) هلوق . امصقني ال ىأ ( ءیث امضیفب ال ) هلوق . ةفورعم یهو ةريغلا نم

 ىأ هلوأ رسكب ( ةليغ لتق ) هلق . ضرالا هجو ىلع ىراجلا ءاملا وه هلوأ حتفب ) ليغلا تسي ام ) هلوق . رافغ

 لاقيو « ةرغ ىلع ذخالاو لماحلا حاکن ىأ هلوأ رسکب ةليغلا نع ىهنأ هلوقو « ةلفغ ىلع ذخالا لايتغالاو « ةعيدخ

 انزلا ةلئاغلا ةداتق لاقو ء ةيلب ىلإ ىدأ ام لك عبيلا ىف ةلئاغلاو « ءالا فذح عم الإ حتفي ال لاقيو « اضیآ هلوأ حتفب

 ركذ قابسلا ثيدح قو « ةباحسلا هشت ابنال كلذ اهل لبق « ةيار ىأ ( ةياغ نينامث ) هلوق . ةقرسلا هريغ لاقو

 ( ةيغل ناك اذإ ) هلوق . هجو هل نکل ديبع وبأ ركسنأو ةمجمالا نيغلاب ىور ( ءایایغ ) هلق . دمالا یهو ةياغلا

 ىف كامبالا وه ىغلا « كتمآ توغ هلوقو « دشرلا دض یفلاو « ديبع وبأ هركنأو اضيأ رسكيو یغلا نم هلوأ حتفب

 ىغلا ىف مهتيمر ىأ سانلا تيوغأ هنمو رشلا



 — ۱و

 ءافلا فرح

 فجري ) هلق . هيف ةسبح نم اهدیدرتو ءافلا هناسل ىلع باغي یذلا وه ( ءافأف ) ملت :( ۱ ف لصف )

 ةفورعم ( ةرأفلا ) هلو ٠ ةدئفأ داوفلا عجو هژاشغ : لیقو « باغلا يغ ليقو « باقلا ءاؤغلا : ليق ( هداؤف

 دقو زومپم ( لافلا یبجس و ) هلو نسأر مددقلا یه ( میس وفا هلرقو اس اف ذخأف ) هلق لهست دقو زمج

 طقف نسحب اف لافلا : موضعي لاقو « طقف ءو اف ةريطااو ءرسإ امفو نسع ف لافلا : ىناعملا لهأ لاق ‹ زمهممال

 عمج منا لبس دقو زمحلابو هحتف | ىو هلوأ رس 5 ( ماف ) هلق . ةريطلا فال دصق ريغ نم عقو ام لافلاو

 هظفل نم هل دحاوال

 ىأ ( نوحتفتسي ) هلت . تسب ىأ ( تتف ) هلق . لازت ال ىأ ( ركحذ# أتفت ) هلو :( ت ف لسف ١
 قازرلا دبع لاق ( ابختف ) هلق . ضقا ىأ اننيب حتفا هنمو ىضاقلا ىأ حاتفلا هلوقو وه حتفآ هنمو « نو رصاتسب

 بصقک ةختف اهدحاو امل صوصف ال یمععلا لاقو « لجرلا ىف سبلت مهاوخ ىه : لیقو « ماظعلا ماوذلا ختفلا

 هلوزن رخأتو نکس ىأ یحولا رت هلؤقو رتفب الف موقب هنمو « تلسک ىأ ( هب تقلعت ترف اذاف ) هلق . ةبصقو
 لوقو « لفتنا مث هنمو « تفتلب ال ىأ ( لتفني ال) مث . ايف یحوال ىلا ةدملا نم نیا وسرلا نيبام وه ةرئفلا نامزو

 هجرخآ ایف.لمعتسا مث ناحتمالاو رابتخالا ةنتفلا لصأ ( كروبق ىف نونتفت ) هل . ابكعمب ىأ ابلتفي ىنذأب ذخأف

 ةلالضلا ىنعمب و رفكلا ینعع تءاجو ربشأ لوالاو هنتفأو اذك هنتفو , هانتف امن دواد نظر : هنمو ؛ هورکملل رابتخالا

 جومت قلا ةنتفلا هلوق رابتخالا ىنممي درو امف « راذتعالا ینعع و ل-ةعلا باهذ ىنعميو باذعلا ىنعمبو مثإلا ىنعمبو

 دهاجب لاق « نيزئافب هيلع مآ ام لالضلا ىنعمبو : لّقلا نم ربكأ ةنتفلاو هلوق رفكلا ینعم و « ؟روبق ىف نونتفتو نتفلاو

 ىنعمبو هوحنو مكتنتف اوقوذ « راذلا ةنتف : هلوق باذعلا ىنعمبو « اوطقس ةنتفلا ىف الأ : هلوق مثإلا ىنعمبو « نيلاضب

 ىنعمب و « مهترذعم : سابع نبا لاق « مهاتف نکت مل مث راذتعالا نعم و « اننالص ىف نئتفن نأ اندک لقعلا باهذ

 نع ءىثلاب ءابتلالا ینعع تدروو . یناضتال : هريغ لاقو « ینخعوتال ىأ : لاق « ینتفت الو ىلنذئا هلوق « خيبوتلا

 هلق . كن ونتفیل اوداك ناو: هنمو ءىشلا ىلع ةلالدلا ىنعميو « ةنتف مدالوأو مكلاومأ امنإ هنمو « هنم ىلوأ
 هب باوجلا ىمس مث لاوسلا هلصأ ( ايتف ) هلق . ءامالادارلاو ةاتف عمج ( تانمؤملا مكقايتف )

 نوكس مث ءافلا حتفب مهضعبلو دودم ءافلا مضب وه ( ءاجفلا رظن هلوقو « ماجفی ۸) هل : ( ج ف لصف )
 : لاق . امساو اقيرط ىأ ( اج لاس ) لوق . قلا ها هنمو ةتغب ىناتأ ىأ سالا ىنأ+ لاقي ٠ ةتغبلا ىنعمب وهو

 ( ترج ) هلق . تاوج عمجلاو امسنم اقيرط ىأ ( ةرج دجو اذإف ) هلق ۰ ةعساو اقرط ىأ اجاج البس هلوق ىف
 بذكلا ىلع قلطيو ءالا راجفناب هبش ةيصملا راثكإ روجفلاو « امد رجفت هنمو « تضاف ىأ

 ملكتي ىذلا وهو ايذب ىأ ( اشحاف نكي مل ) هو . نيدخفلا نيبام ديعب ىأ ( جغأ ) هل : ( ح ف لصف إل
 ةشحافلاو باوجلا ناودع شحفلا : ليقو <« هفاكش و كلذ نم رثكي ىذلا شحفتملاو اضيأ لطابلا ىلع قلطيو حبشي
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ین یمیلحا مالکو « ان رلاک تايبنلا نم هحبق دتشیام لک : ليقو « هنع هللا یبنأم لك
 ۰ رئابكلا ركأ ةشودافلا نأ 

 ةبلظلا ةدش ىأ ( ءاشعلا ةمخ ) هلق . اهبارضل دعملا اهركذ وه ( لودفلا بع ) هلوق

 نطبلا قوفو ةليبقلا نود هرسك زوج و هيفاث نوكسو هلوأ حتفب ( ىرخأ ذغ نم ) هلق : ( خ ف لصف إل

 اعابتا هيناثو هلوأ رسكب اضيأ لاقيو « هلثم ءاضعالا نم ذخفلاو

 ىف مبتاوصآ ولعت نيذلا م : یممصالا لاق « فيفختلا کحو دیدشتلاب ( نيدادفلا ف ) هلت : ( د ف لصف )

 « لبإلا نم نورثكملا مه : ليقو « هتوص دتشا اذإ ًادیدف ءافلا رسكب دفي لجرلا "دف لاقي « مهشاومو مهثورح

 « ىصحلا تاذ : ليقو « ابف یش ال ضرالا نم ةالفلا ىه ( دفدف ىلع ) هل . بارعالا نم ءافجلا لهأ لیقو

 ىأ ( ببیخ لهآ عدف امل ) هلق . نيمويب ةنيدلا نع ةنيدم نيتحتفي ( كدف ) هلق . ةيوتسملا ليقو , ةديلجلا ليقو

 نع روسأملا هلذبي ىذلا ضوعلا وهو ءادفلا تيطعأ ىأ ( یسفن تيداف ) هل . تجوعاف ابلصفم نم هدي اولازأ

 ىف دملا : ليقو ءرصقلا عم هلوآ حتف ىكحو امف ءافلا رسكبو دلابو رصقلاب ( كل ادف ) هلق . لتقي الثل هسفن

 طقف ردصملا

 . عدنال هلوق اذكو ةدرفنملا ىأ ( ةذافلا ةيآلا ) هلق . درفنلا یا ( ذفا ةالص ) هلو : ( ذ ف لصف و
 ةذاف الو ةذاش

 ىفام ىأ ( اهثرف ) هلق . ماشلاب فورعلا ربثا مسا وهو بذعلا ءاملا ىأ ( تارفلا ) هل : € ر ف لصف )

 . قوقش ىأ ( جورف نم احلام ) هلت . ىردص جرف هنمو حتف وأ قش ىأ ( قبب فقس جرف ) هلق . شركلا

 ديدشتو هلوأ حتفب ( ريرح جورف ) هلوق . ربشأ حتفلاو ةثلثم ءافلاو ایلاخ اناكم ىأ ( ةقاحلا ىف ةجرف دجو ) هو

 وأ يلع عسوي ىأ ( مكتع جرفي تح ) هلوق . هفاخ نم قش ىذلا ءابقلا وه هلوأ مض کحو اضيأ ابفيفختو ءارلا

 ىأ ( نيحرفلا بحي ال ) هل . حتف ىأ ( هعباصأ نيب جرف ) هلوق ۰ نيتحتفب جرفلا مسالاو مذلا کنع فشکنپ

 حراف عمج روصقم هلوأ حتفب ( یحرف انعجرف ) هلوق . رطبلا دارملا هريغ لاقو « لصالا ىف اذك نيحرملا بحب ال

 هلق ۰ ابراه ىأ ( مدب !"راف) هلوق . ىدسج نع لوزت ىأ ( قفلاس درفنت تح ) هلت ء كلام عمج کله لثم
 مدقلاک وهو رفاحلا قوف ام وه ( ةاش نسرف ) هلوق . لايمأ ةلالث رادقم ىلع قلط و عساولا ءىثلا هلصأ ( خسرف )

 هلوق 4نمو راذلا ىف هوحن و بابذلا نم رباطتب ام ءافلا حتفب ( شارفلا ) هلق ٠ هثلاثو هلوأ رسکب رهو ناسنإلا

 . شارفلا كلام ىأ ( شارفلا دلولا ) هلوق ٠ ادابم ىأ ( اشارف ) هلوق . دارجلا انه دارملا ليقو « ثوثبملا شارفلاك

 ' عطقت اهنأ ىنملا ليقو « كسملاب بيطت فوص وأ نطق نم ةعطق ىأ (ةكسم ةصرف ) هلوق ٠ جوزلا وأ ديسلا وهو

 ةضرفلا ( لبجلا ىتضرف ) هلوق . الت کحو ءافلا رسك ةصرف ىف روبشلاو ملا حتفب كسلا وه دلجلاو اهدلجي

 قلطب و هب مرآ ىأ هللا ضرف ام وه ( ةضيرفلا ) هو . هبناجو لبجلا طسو نم ردحنا ام انه وهو عسنملا ناكسملا

 ءارلاو ءافلا حتفب طرفلا ( اطرف هلعجا هلوقو قدص طرف هلوقو انطرف ) هلوق . ىثاوملا ةاكز نم نيعملا نسلا ىلع

 طرافت هلوق امأو . ةعافشلاو باوثلل مدقتلا ثيداحالا هذه ىف وهو نوجاتحي ام مهل ءیپف نيدراولا مدقتب ىذلا



 — ۱۳۱۷ تب

 ىف اذك امد: ىأ اطرف هرمآ ناکو هلوقو « ةدايرلا طارفالاو ريضقتلا طبرفتلاو تافو هتفو رخأت هانعم ليقف وزغلا

 هلوق ۰ لوطلا ىف نييلع ديزي ىأ (الوط ءاسنلا عرفي ) هلوق . امتراكب ليزي ىأ ( رحلا ابعرفي ) هل . لصآلا

 اركب مدق ةئام هلبإ تمت نم ناك ليقو « مالسإلا هافنف مانصالل هنوعذب اوناك جاتنلا لوأ وه نيتحتفب ( عرف ال )

 غرفنس ) هلق . بكس ىأ ( هيدي ىلع غرفأ ) هلوق . ةنيدملا لمع نم ناكم نيتمضب عرفلاو عرفلا وبف منصلل هزحنف

 دصقلاو لغشلا نم غارفلا نيبجو ىلع غارفلاو لمعنس ىأ غرفتس دربلا لاقو « لصالا ىف اذك کبساحنس ىأ ( کل

 مهضعب اهددشو امهف ةففخم ءارلاو لبقتسملا مضو ىضاملا حتفب ( مبسوءر نوةرفيو هسأر قرف ) هو . ءىثلا ىلإ

 ( انقرف ) هلوق . هقرافم ىلع هنمو همدقم سأرلا قرفمو سأرلا طسو نم هماسقنا رعشلا قارفناو ربشأ فيفختلاو

 لاقي حدق نم ) لو . هانلصف : سابع نبا لاق ( هانقرف انآرقو ) هلوق . هيناث رسكب وهو هانعمو هنزو انعرف ىأ

 ( ءاضيب ةورف ىلع ) هلوق ۰ زرآ قرف ىلع هنمو الطر رشع ةتس ذخأي ءان وه اهناكسإ زوحيو ءارلا حتفب ( قرفلا هل
 نيحرم ىأ ( نيهرف ) هلوق . شيشح نم ةسواي ةمطق ليقو « ضرالا هجر ةورفلا : هنع هللا ىضر سابع نبا لاق

 فيفختلاب (هيرف ىرقي ) هلق . بذكلا ىأ ىرفلا ىرفأو ةيرف عج هلوأ رسكب ( ىرفلا مظعأ ) هلوق . نيقذاحوأ
 غلابلا لمعلا لمعي ىأ یرفلا ىرفي نالف لاقي « ديدشتلا ليلخلا ركنأو ديدشتلاو

 اورداب ىأ ( ةالصلا ىلإ اوعزفاف ) هلق . ناسرفلا كليخب فختسا ىأ ( زوفتسا ) هلوق : ( ز ف لصف ١

 عزف ) هلق . هئاغآ اذإ هل عرفو هنم عاترا اذإ ءیشلا نم عرف لاقي  ةثاغتساو رعذ ىأ (عزف عقو) هلوق . ابل

 ملت . ابحتف زوحيو ءافلا مضب اهوطبض حاسف اهتيبو هنمو ةعساو ىأ ( ةحيسف ) هلوق : ( س ف لصف )

 جورخلا قسفلا لصأ ( قساوف سمخ ) هو . ةيحانلا لهأ عمتمب ىلع اضيأ قلطيو هوحنو ءابخ ىأ ( طاطسف )

 موب عافتنالا نع مهجورخل قساوف ءالؤه ىم هنمو ءىثلا نع

 ةصفح هتشفأو ربظب ىأ ملا وشفي هلوقو تربظ ىأ ( ةلاقملا كلت تشف ) ےل . ( ش ف لصف إل

 لصفی عطاق ىأ داصلا ناكسإب ( لصف رمأب ) هلق . لبسي ىأ ( اقرع دصفتي ) هو : ( ص ف لصف ١
 ليقو « هيلع ىعدملا ىلع نيولاو یعدلا ىلع ةنيبلا ليقو « ءاضقلا ىف مپفلا دهاجب لاق (باطخلا لصف ) هلوق . ةعزانملا

 هئادتبا ىف ليقو « نآرقلا رخآ ىلإ حتفلا لوأ نم وهو كلا وه : سابع نبا لاق ( لصفملا ) هلق « دعب امأ هلوق

 رغصأ مه لاق ( هتليصفو ) هلو ۰ اهريغبو ةلمسبلاب لصاوفلا ةرثكل لصفملا ىمسو ةرشع ىلع ديزت لاوقأ كلذ ريغ

 تج رخ ىأ ( ةیدسا تلصف ) لوق . هماطف ىأ ( هلاصف ) هلوق . كلذ ريغ لیقو « هبسن ىهتني هيلا ىبرقلا هئابآ

 علقي ىأ ( ینع مصفيف ) لوق . ةعيطقلا ىأ ( لصيفلا تناك ) هلق . اولحر ىأ اواصف نأ دعب هلؤقو ابلهآ تقرافو

 ىأ ( ايصفت ) هلق . فورعم هثيلثت یکحو هلوأ حتفب ( هفك لی ام هصف ) هلق . ةنابإ ريغ نم ةلازإلا مصفلاو

 اتلفت وأ الاوز
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 وه ( خيضفلا ) هلوق . ةحيضفلا نم ذوخأم اولعف ام حبقب مربشي ىأ ( ممحضفي ) هو : € ض ف لصف ١

 ركبلا ةرذع ضاضتفا نع ةيانك وهو هرسکت ىأ ( متاخلا شفت ال ) هل ٠ ءاملا هيلع قليو خدشي ىأ خضفي رسبلا

 نان نم شیعی داكي الف هب ابلبق حسمت ىأ حسّقلاب كلام هرسف ( هب ضتفتف ) هل . مارحلا ءطولا ىلع قلطي دقو

 (اوضفنا ) هلوق ٠ قرفت ىأ (ضفنا ًادحأ نأ ولو) هل . وأ لوالاو ةضفلاك ريصت ىأ ضتفت ىنعم لیقو « اعر

 لاجرل ناک هنمو « هئوضو لضفو هکاوس لضف هنمو « یتجاح نع لضف ام ىأ ( ىلضف تاضفأ ) هل« اوقرفت ىأ

 هللا ءىشذي ینح لضفت لازت ال ةنجلا ةفص قو « ءالا لضفو رازإلا لضف هنمو « اكمال الضفأ هنمو « نيضرأ لوضف

 لضفأد )هل . ريمضلا ءاهو ماللا مضي ةلضاف مهضعب هارو هنم ةلضف ىأ ( ةلضاف هنم ىدنعو ) هل . اقلخ امل

 یضفب ) هلق . ةدايزلاب لصالا ىف رسف هيناث نوكسبو ةيناثو هلوأ مضي (الضف ةكئالم ) علق . كاطعأ ىأ ( كيلع

 اولصو ىأ ( اوم"دق ام ىلإ اوضفأ دقو ) هل . هفشکی ىأ ( ءامسلا ىلإ هجرفب

 دارملا ليقو « ةرطفلا تذخأ ءارسإلا ىف هنمو مالسالا ةرطف ىلع یا ( ةرطفلا ىلع ) هلق : ( ط ف لصف )

 هلق . رك لا دنع ةنسلا ام دارملاف « ةرطفلا نم سمخ وأ سمخ ةرطفلا ١» ثيدح امأ و « ةقلخلا لصأ ةرطفلاب

 فنألا ةبصق ضافخنا سطفلا ( فونالا سطف ) مو . قشنت ىأ ( هامدق رطفنت )

 لب ةلضافملا هب دارلا سيل ظاغأو ظفأ تنأ هلوقو « بلقلا ظيلغ ىأ ( ظفب سيل) هو : ( ظ ف لصف إل

 انعزغپ ىأ انعظفيو ىنعظفأ هنمو ارظنم أوسأ یا ( هنم عظفأ ) هلق . ليوأتب ةلضافملا لمتعو ظيلغو ظف ىنعم

 هرمأ انءوسيو

 هحتف ىأ ( هاف اهل رفف ) هلق : ( غ ف لضف ١

 یهو ةراقف اهدحاو ( هربظ راقف ) هو . اهأنطأف ابقش ىأ زمحلاب ( هنيع أقف ) هلق : ( ق ف لصف إل

 ( عاقفلا )هلو . قن فاص ىأ ( امنول عقاف ) هل . هربظ ینرقفآ هنمو « هبوکر هل حابأ هنأ دارملاو ربظلا ماظع

 بييزلا نمو ریعشلا نم ذختب بارش وه

 هلوق ۰ رسالا نم هصيلخت ىأ ( ریسالا كاكف ) هلوق . تملخنا ىأ ( همدق تکفنا ) هلق : ( ك ف لصف و

 نجرلا ريسفت ىف فلولا اهرکذ ةبكافلاو نوبجعت ىأ ( نوبکفت ) هو . ابصالخ ىأ ( ةبقر كف )

 ىذلا ( سلفلا ) هلوق ۰ ةيور ريغب لمعي ام ةتافلاو ةتلف تتام ىأ ( اهسفن تتلتفا ) هلق : ( ل ف لصف إل

 قلاف : امبنع هللا ىضر سابع نبا لاقو « هقاقشناو هنايب حبصلا قلف ليقو « حبضاا ىأ ( قلفلا ) هلق . هلام لق

 . عاستاو ضرع ام ةميظع ةكوش اهل ىأ ( ةحطلفم ) هلق . ليللاب رمقلا ءوضو راهنلاب ,رسشلا ءوض وه حابصالا

 كلف لثم كلف ىف نورودي ىأ ( نوحبسي كلف ىف ) هل . هقش هسأر قاف هنمو ابقشی ىأ ( یدیک قلاف ) هلوق

 امج ىأ دحاو كلفلا مهضعباو لصالا ىف اذك دحاو كلفلاو كلفلاو ةئيفسلا ىأ ( كلفلا عنصا ) وق . لزغملا

 ظفلب رکذلاو ثنوملاو ماو هدحاو نآرقلا ف نوكسلاو مضلاب ىأ كلفلا یناتسجسلا متاح وبأ لاقو « ادرفمو

 موجنلا هيف تبكر ءامسلا نودام وبف نيتكرحي كلفلا امأو « كالفأ ىلع هريغ هعمجو لاق اذك هعمج ادحأ لعنالو دحاو
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 هلوق لثم لف ىأ هلوقو « ردب مويابلف هنمو لث یا ( لولف نب ) هلوت . كرسك ىأ ( كلف ) هلوق . ليلخلا هلاق

 تذخأ ىأ ( هسأر ىلفت هلوقر « هسأر تلف ) هلوق ۰ هربم ىأ (هاواف) هلوق . هميخرت وه وأ نالف اب

 لمقلا هنم

 ابحصفأو هميل هئاف عابتا ةرشاعلاو ابفيعضتو اهفذحو ملا تايثإب ءافلا ثاثم ( مف ) هلوق : ( م ف لصف إل
 صقنلا عم ءافلا حتف

 ىأ ( نانفأ ) هلوق . دجسملا ءانفو ةبعكسا ءانفب هلوق اذكو اهتحاس ىأ ( هراد ءانفب ) هلوق : 6 ن ف لصف ١)

 نواب ىأ ( نودنفت ) هلوق ٠ ناصغأ

 بوثو بثو هانعم ليقو « مونلا ةرثكب فورعم دبفلاو دبغلا سولج ساج ىأ (دیف ) هلوق : ( هف لصف )

 رجح ىأ هلوأ رسكب ( ربغب ) هلوق . بوثولا ةعرسإ اضيأ فوصوم وهو دبفل

 روف نم ) هلوق ۰ عمج دعب اعمج ىأ ( اجوف اجوف ) هلوق . فااخت ىأ ( توافت نم ) هلوق : ( و ف لصف »

 زوفلا نم ذوخأم (مهتزافمب ) هلوق ۰ مهتعاس نم ليقو « مضغ نم ىأ ( مروف نم ) هلوق ۰ ادب ىأ ( اهتضيح

 لاق ( قاوف نم امام ) هلوق . هتفرص ىأ ( كيلا ىرمأ تضوف ) هلو ٠ الؤافت اهب ةزافلا تیحو ةاجنلا وهو
 ةقانلا قاوف نم ذوخأم ( اقوفت هق وفتآ ) هلوق . رقفلا ىه ( ةفافلا ) هلون . ةحار نم ليقو « عوجر نم دهاحب

 دق ءافلاو موثلا ليقو  بوبلا ىه دهاجم لاق ( موفلا ) هلوو بلع مع ردت ىتح ةعاس كرتت مث بلحت اهنآل

 باوثأو بوثك هوف هلصأ نال هاوفأ مفلا حجو « م ف » ىف مدقت ( هاف ) هلوق . ةثلثم ءاث لدبت

 ءىفلا نم ذوخأم هريغ لاقو «ليمتي وأ أبهتي هنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( أيفتي ) هلوق : ( ىف لضف )ل
 ا يفت ) هلوق . انيلع هللا ءي ام لوأ هنمو انناممس ءقتسي هنمو : ةمينغلا ءىنلاو لولتلا ءىف هنمو سمشلا لظ وهو

 حيف نم ) هلوق . ةعامج ىأ ( مانف ) هلق . نیتعاج ىأ نيتثف هلوقو « ةعاج ىأ ( ةنف ) هلق ۰ ایم ىأ ( خرلا

 نم ضافأ هلوقو « لالا ضيفي هنمو هبصي ىأ ( ءاملا ضيفي مث ) هلوق ٠ منبج حوف نم یورو ابجهو ىأ ( منبج

 ةبادلا وهو ليف عمج ( لویفلا ) هلوق ۰ نوعجري ىأ ( نوضفوي بصن ىلإ ) ِهِلوق ۰ ىنم ىلإ اهنم ذخأ ىأ ةفرع

 ابف ىأ ( كتأرما*ف ىف ) هلوق ۰ ةفورتملا

 فاقلا فرح

 هسكعو نيونتلاو رصقلاو هثيلثت کحو دملاو هلوأ مضب ةنيدملاب فورعم ناكم ( ءابق ) هلوق : € ب ق لصف )
 (ةبق) هلوق ٠ ةيبقأ عمجاو فورعم مجعلا سابل نم قيض بايثلا نم سنج وه دودم هلوأ حتفب ( ءابق هيلعو ) هلق

 ىأ ( حبقأ الف لوقأ ) هلوق . هتعفر ىأ ءىثلا توبق لاقيو فورعلا ليجلا كرتلا ىلإ ةبسن ةکرت هلوقو ةميخ ىأ
 ةدحوملا ثلثم ( ةربقملا ) ملز . نيدعبملا ليقو « نيكلبملا ىأ ( نيحوبقملا نم ) هلق . داعبإلا حبقلاو ىلوق دربال
 لاق ( البق باذعلا ) لوق . هتبج ىأ ( سدقلا تيب لبق ) هلو . ران نم ةلعش ىأ ( سبق ) هلوق . ردان اهرسکو
 ةلباقم وأ ةنياعم هانعم لوالاف نيتحتفب ثااثلاو نیتمضب ىناثلاو حنف مث رسکب لوآلا البقو « البقر البق لصالا ىف

 ةمدقاا # ۲ سم



 تا۱۷۰

 هلوق . اغانثتسا هانعم ليق ثااثلاو « ليبق ام برض لک باذءلل بورض اهنأ یعلاو ليبق حج ليقو . هلثم ىناثلاو

 تلبق ) هلوق ٠ ناك ارش ىأ ( نالابق اهل ) هلوق . ةقاط ال ىأ ( یل لبق ال ) هلوق . مهم وه ىذلا هليج ىأ ( هليبق )

 لابقا ) هلوق . اضرلا ىأ هلرآ حتفب ( لوبقلا ) هلوق ۰ لیفکسلا ىأ ( فلسلا ىف ليبقلا ) هلوق . ايف هتقآ ىأ ( ءاملا

 ابلیس تقو ىأ ( لوادجلا

 هباتقأ قلدنت هلوق امأو باتقآ هعمجو سرفل جرسلاک لمجلل وه ( بتق ىلع املح) هوَ : ( ت ق لصف »

 لخديال ) هلوق . لما ةلآ نم ريغصال كلذ لاقنو « هبناث نوكسو هلوأ 0 بتق عمج یهو « ءاعمالا دارملاف

 قالمإلا ىأ ( راتقالا ) هلوق ۰ سبايلا ءىثلا نم باودلا لک ات ام وه ( تق لمح ) لوق . مام ىأ ( تاتق ةنجلا

 نوباذكلا نمل ىأ ( نوصارخلا لتق ) هلوق . ةرتق هبجو ىلع هلوق اذكو ةربغلا ىأ ( شيجلا ةرئق ) هلوق . راقتفالاو

 ةغلابم ةصاخلا ىلع لاتقلاو لتقلا قاطيو انالف هللا لتاق هلوق هنمو ناسنإلا لتق هنمو

 ةيلصأ هيف ةزمهلاو هلوأ مض ىكحو فورعملا لوكأملا وه ( ءاثقلا ) هلوق : ( ث ق لصف )

 عماج ىأ ( طحقأ ) لوق . هنع لزن ىأ هریعب نع محتفاو هلخد ىأ ( ناكملا محتفا ) هلوق : ( ح ق لصف )

 فورعم بصخلا دض طحقلاو لزني لو .

 ( ه"دقف) هلوق . حادق هعمجو هب نولءافتي اوناك هيف شير ال ىذلا مهسلا وه ( حدقلا ) هلوق : ( د ق لصف ال

 هلق ۰ ةنيدملاو م نيب فورعم عضوم رفصم هلرآ مب (ديدق) هلوق . ةعطق ىأ ( ةدق عضوم ) هلوق . ةعطق ىأ

 ردقلا تاذ ىأ ( ردقلا ةليل ) هلوق . ةدملا اولك أو ىرخالا ةياورلا ىف رسف دقو هردقل اوطاتحا ىأ ( هل اوردقاف )

 ( ددق ىلع ) هلوق ۰ ءاوس هردق ىأ ( هيلع ردقي هللا دبع صيق اودجوف ) هلوق ٠ اهفرشل كلذ ابلع قلطی و مظعلا

 نبا لاق ( سدقلا ) هلوق . قيضيو عسوب یآ ( ردقيو ءاشي نمل قزرلا طسبي ) هلوق . دهاجب هلاق دعوم ىلع ىأ

 ( ةيسداقلا ) هلوق ٠ لیربج ىأ ( سدقلا حور ) هل . دجسملاو دلبلا مما سدقلاو كرابملا : هنع هللا یضر سابع

 نب ديز لاقو « ريخ دهام لاق ( قدص مدق ) هلوق : قبسلا ىأ نيتحتفب (مدقلا نم كل ( هلو . قارعلاب فورعم دلب

 ريخلاو رشلا ىف مدقتي نمل لاقي « لادلا حتفو فاقلا مضب ( ةيمدقلا زرب ) هلوق . كلذ ريغ ليقو « عیب دحم : لسأ

 هصضو فاقلا حتف هباوصو عضوم مسا فيفختلاب ( نأض مودق ) هلوق . رومالا ىلاعم بلط هنأ دارلا لیقو

 عضرلا فيفختلاب لیقو ديدشتلاب هریغو ةفذخع دانرلا ىنأ نع بیعش ةياور ( مودقلاب نتتخآ ) هلق . مېضعب

 . فيفختلاب الإ ةلالا ىف لاقي ال ليقو « فيفختلاب ًاضيأ تيورو « مودقلا ذخأف رشخلا ةصق قو ةلآلا دیددشتلاب و

 یدتقت هلوق هنمو دوقلاب سآ ( هديب دق ) هلوق .٠ هيلع اوتاتفت ال ىأ ( هللا یدب نيب اومدقتال ) هلوق

 , ًارذقت هلوقو سانلا ىنرذق دق ) هلو . مهسلا شير ىأ فاقلا مضب ( هذذف ىلإ ) هلق : (ذ ق لصف و

 هلوق ٠ ناطيشلا ةسوسو دارلاو ىري ىأ ( اک ولق ىف فذقي ) هلق . ةمجعملاب وهو هلك فورعم ( زذقلا هلوقو

 لك نم نوفذقيو هنمو ىري ی ( رانلا ف فذقي ) هلوق ۰ تانصحلا فذق هنمو انزلاب اهامر ىأ ( ةأرما فذق (

 نيمري ىأ لالب بوث ىف نقذقي هلوقو « اروحد بناج



 هس ۱۷| تست

 (ىذقلا) هل . دهاج هلاق اهتيقلأف ىأ ( اهتفذقف ) ل . هيلع نومارتي ىأ ( شير ءاسن هيلع فذقتيف ) هلق
 نيعلا ىف هوحنو بارتلا ىأ

 نم هلوأ مضب مالسلا كئرقي هلوقو « ةءارقلا نم ةزمهلاو هلوأ حتفب ( مالسلا أرقي ) هلق : € د ق لصف ١
 هلق ۰ هدرب و مالسلا أرقي نأ ىلع هلمحي همالس هغلبي نيح هنأك مالسلا هيلع أرقاو مالسلا انالف *ىرقأ لاقي  ءارفإلا
 هذه ىف لصالاو نآرقلاو ءا”رقلاو ءىراقلاو ءارفالاو ةءارقلا ركذ ررکست دقو هتءارق ىأ ( هنآرقو هعمج انيلع نإ )
 ردصم وهو كلذ ريغو ماکحالاو صصقلا مج هنال كلذب نآرقلا یحو هنأرق دقف هتعمج ءىش لک و عملا ةملكلا
 دقو ىضم اک ابسفن ةءارقلا ىلعو هضعب مساب ءىثلا ةيمسن نم ةءارق امف اهن وكل ةالصلا ىلع قلطيو نارفکلاو نارفنلاك
 كل ىرقتسأ ىنعدت الأ ) هل . ؟وؤرقي نأ مولأسا ىأ ةعبرأ نم نآرقلا اوءرقتسا هلرقو « افیفخت زمملا فذحي
 ءورق ىلع عمجيو رركت دقو حتفلاو مضلاب ءرق عج ( كئارفأ مايأ ) هلة . اثیشف اثیش هب قآو همينتأ ىأ (ثيدحلا
 اند اذإ ةأرملا تأرقأ لاقي - ىرغملا ةديبع وبأ وهو - رمعم لاقو ضيحلا وه ليقو ۰ ضرحلا نم ربطلا وهو اضيأ
 ىأ كئارقأ مايأ ةالصلا ىعد بلي هلوق كلذ ىلع لديو دادض الا نم هنأ هريغ قاطأو « اهربط اند اذإ تأرقأو ابضیح
 ليقو « لاح ىلإ لاح نم لاقتنا هنأ قيقحتلاو اکرتشم لمعتساف ربط ىلإ ربط ىأ ءرق ىلإ ءرق نم هلوقو «كتضيح مايأ
 ةقانلا تأرق ام هريغ لاقو « اهنطب ىف ادلو عمجت مل اذإ ىلس تأرق ام لاقي « رمعم لاقو هلوقو « عملا ليقو « تقولا
 ىف برقی ) هو ٠ ةبارق اذ ىأ ( ةبرقم اذ منی) هلون . عملا هانعم نأ ىلإ هنم ريصم اذهو هيلع لمتشت مل ىأ انينج
 بارق ( هيف اب بارقلا ) هل . اعم امبعضتو اعم ايدي سرفلا عفرت نأ بیرقنلا ىعمسألا لاق ٠ عرسي ىأ (ىثملا
 برق اذإ ) هلق . باوصلا نم اوبرقاو اورصقت الو اولفنال ىأ ( اوبراقو اردثنس ) لرو . هؤاعو هريغو فیسلا
 براقتي هلوفو «راهلاو ليللا ءاوتسا دارلا ليقو « ةعاسلا بارتقا دارملا ليق (بذكت نمؤملا ءايور دكت مل نامزلا
 براقتي « رخالا ثي.دحلا ىف نأ هديؤيو « راهنلاو ليللا رصق ليقو « رامعالا رصق دارملا ليق « نتفلا رتکست و نامزلا
 سايق ريغ ىلع براق عج ( ةئيفسلا برقأ ) هل . لوجلا ىف سانلا ءاوتسا ليقو « ربشلاك ةنسلا نوكت ىتح نامزلا

 اوناكو ) هلوق . ابنم برقيو امشب ام کنیرال ىأ ( مب هللا لوسر ةالص کل نيرقأل هو . رافص رباعم یهو
 « ءارلا رسكب ( كبرق كناطيش ) هلوق . هنم مروفن دعب ركب ابأ عياب نيح هتبراقم ىلإ اوعجر ىأ ( ابرق لع ىلإ
 ام دعب نم ) هلق مضل ب برق : تلق . ةيدعت كانه نكي مل اذاف لیقتسلا ىف حتفلاب هبرقي رسكسلاب هيرق لاقي

 هلوقو « حرق كسم نإ هنمو دسجلا ىف ةجراخلا حورقلاو حارجلا ىلع اضيأ قلطيو حارجلا ملأ ىأ ( حرقلا مباصأ
 نیتمضب ىوريو فاق هلوأ نیتحتفب ( درق ىذ ةوزغ) هلو . حورقلا اتباصأ ىأ ءارلا رسکب انقادشأ تحرق هلوقو
 مأ نيع ترق ) هلق . دارقلا هنع ليزي ىأ ( هديعب د رقی ) هل . امهف حتفلا باوصلا نإ لاقو « ىرذالبلا هاکح
 لیقو « تمان ىأ ترق ليقو « ةنكاس رورسلا نيعو ةيرطضم نيزحلا نيع نأك رورسلا اف لصح ىأ ( مهار]
 لوقو هنبع تنخس متشلا ىف لاقي اذلو ةراح نيرحلا ةعمدو ةدراب رورسملا ةعمد نال دلا وهو مضلاب رقلا نم وه

 ىف رقي ) هلق . هب ینلا كلذب تدارآ ليقو , اهنيع رقي یذلا ءىثلاب تمسقأ ىنيع ةرقو ال ركب ىلأ ةأرما
 رجح ىرقتي ) هلو . ءارفلاب قصلي ىأ ةمجعملا نيغلاب ىرغي ىوريو ؛ ةءارقلا نم أرقي ىوريو « یبث ىأ (ىردص



 ج۷۲ -

 ةياورلا امأو . اهتوص ةجاجدلا "رقب دارلاو « اهتبشي ىأ (ةجاجدلا "رق هيلو نذأ ىف اهرقیف) ملت . نیعبتتی ىأ ( هئاسن

 نع ةيانك وهو یازلاب ةجاجرلا یورو ةجاجدلا ترص ديدرت اهددرب ىنءملاف  ةجاجدلا ةرقرق اهرقرقف یرخالا

 خامصلا دنع ةبطاخلا دنع كف تعضو اذإ نذالا ىف مالكلا تررق لا : ىنارعألا نبا لاقو « ابف اهرارقتسا

مب ( هرقي كفإلا ىف ) هلوق . هعدرأ اذإ ارق هرم نذالا ىف را رق لوقتو
 امأو « هركش ال ىأ ديدشتلاو هلرأ 

 ( هضرق ) هلوق . ابعباصأ فارطأب هكممت ىأ ةلمهملا داصلاب ( ءاملاب هصرقت ) هلوق . هب قدص هانعف ءىثلاب رقأ

 هلوقو « هومن وهو م۶ لدعت هريغ لاقو « مک رت : دهاج لاق ( مهضرقت ) هل . ضارقلاب هعطق ىأ ةمجعملاب

 ىأ ( طرقلا قلت ) هلوق ٠ حيرلا نم ءزج لماعال لم نأ وهو ةيراضلا ضارفلاو فاسلا وه فاقلا حتفب ضرقلا

 ( کم لهال طيرارق ىلع ) ملت .أرج نيرثعو ةعبرأ نم ءزج ىأ ( رجالا نم طاري ) هلق . نذالا هب لت ام

ةاش لك هانعم لاق ء هجام نبا هنع هاكح (ف ديعس نب ديوس مزج هبو طاريق عمج ليقو « عضوم وه ليق
 طاريقب 

 مسلقاو ةعرق تناكو اوعرقاو هئاسن نيب عرفأ ) هلِوَق ٠ فو رعم وهو ظرقلاب غوبدم ىأ ( ظورقم ) هل

 هما جرخ نف ینجآ ابجرخمو ءايشأ ىف ءاسالا بتكي نأ هتفصو طرط | لع ماهسلا ىر ىه ( ةعرق نورجاپلا

 نعرقتل ) هلو ٠ هيف برض ىأ (مظعلا عرق ىتح) وق . ضرألاب ابقفخ توص ىأ ( مامن عرف ) هلق . قحتسا
 هلوق ٠ كمالكب هتربق اذإ هتعرفأ نم نوكي نأ لمتحيو خيبونلا ىلع قلطي عيرقتلاو « هنع درنل ىأ ( ةريره ابأ اهب

 ابنذ تفراقو تبستكا ىأ ( ابنذ تفرتقا ) هلت ۰ فويسلا عقو هلصأو شويجلا لاتق ىأ ( بئانکسلا عارق نم )

 2 ديلاب ءايتحالا وه ) یهفرقلا ) هلوق عاجلا انه دارملا ليقو « بستكي ىأ ةلرللا فراقي م نم هنمو تطلاخ ىأ

 فخار ىبامصأ ىأ (ىف رق ) هلّق . فاقلا رسكب وهو رس ىأ ( ةشئامل مارق ) هلوق ۰ زفوتسلا ةسلج ىه لیقو

 م نيرشعو ةئام ىلإ ةرشع نم هيف فالتخالا ىبرحلا کحو ربشالا وهو ةنس ةئام ليقف نرقلا ةدم نييعت ىف فلسلا

 ليقو « هتمأ ليق ( ناطيشلا ىنرق نيبو ناطيشلا نرق ) هلو ۰ دحأ ام قبب لف تكلم ةمأ لك نرقلا نأ ىدنع لاق

 هلوق ۰ ابنراق تونسا اذإو ابقراف تعفترا اذاف هلوق « هيلع لديو كرحتب ذئذيج هنأو هسأر ابناج لیقو « هطلست

 ىأ ( نيئرقلا نيب لستغي ) هلق . مالكلاب ءافتخالا مدع نع ةيانك وهو هسأر انل ربظيلف ىأ ( هنرق انل علطياف )

 نرقالا (نرفأ شكيب ) هلق ۰ ةركبلا ابف قلعت ىلا ةبشلا امهلع دمت ناتللا ناتبشخلا وأ ناتماعدلا امهو رتبلا یناج

 بلاعثلا نرق ) هلوق . رئافض ىأ ( نورق ةثالث ) هل ق . هابجاح تقتلا ىذلا سانلا نمو نرق هل ىذلا شابكلا نم

 . مث ديبكلا لبجلا نم ليطتسم درفنم ريغص ليبج هلصأو ءارلا نوكسب املك ( نرق دبن لهأ لبمو لزانلا نرقو

 مه انضيقو هلوقو « نیتنیرقلا نيتاه ذخ هنمو ابتریظن ىأ ( هللا باتك ىف اهنيرق ) هلق . ةصوصخ نكامأ هب تىم”

 ءاج وأهل وقو « هب لک و ىذلا ناطیشلا وهو نيرق هل وبف : هلرق هنمو « نيرق عمج وهو نيطايشلا دارلا ليق 3 ءان رق

 فاقلا رسكي نرق عمج اذه ( اهنارقأ لتقت یتحو «ینارقآ متدوع امشب ) هلق . اعم نوشع ىأ نينرتقم ةكئالملا هعم

مج جا ىف نارقلاو حتفل اف نسلا ىف امأو معلا ىف اذک و ةدش وأ شطب ىف هرظاني ینلا وهو
 هنم لاقی و« ةرمعلا عم هع

 نارقإلا نع ىن تاياورلا ريكأ ىف عقوو « ةمقل ىف نيترقلا عمج وهو رقلا نارق كلذكو نرفأ لاقي الو نرق

 هل طباض : نالفل نرقم نالف لاقي نیطباض لبقو . نيةيطم ىأ نينرقم هل انك امو هلوقو « نارقلا رملا هباوصو



— ۱۷۳ 

 . قيفرلا قرفتلا باحسلا لصالا ىف عرقلاو ةباعس ىأ ( ةعرق نم ءایسلا ىف ىرن امو ) هلو : € ز ق لصف إل
 ف یه انبهو روش انبهو اذه هل كرب و یعاا شات نا< نأ ره هبوأر : هللا لع لاق ) عزقلا نع ی ) ِهلوق

 هليق ىذلا نم هلصأو سأرلا بناوج

 لقو ؛ةروسق دیدش لو میطالتخاو سانلا تاوصأ وه ليق ( ةروسق نم ترف ) هل :( س ق لصف )

 «جرتالا لاثمأ اميف ريرحلاب ةعلضم باي ىه ىلع نع ةدرب وبأ لاق ( ىسقلا ) هلوق . دسالا ةروسقلا : ةريره وبأ
 هب رخش ام عوأ فاقلا مضي ) ىدنملا طسقلا ) هل ۰ ابيلا تاسف رصم رايد نم ساب لمعت تناك هريغ لاقو

 سلو نيزاوملا موقأ وه هريغ لاقو ¢ دهاجي نع <o ةيمورلاب لدعلا وه ليق ) ساطسقلا ( هلو ۰ دوعلا نم

 هویج وو رظن هيفو لصالا ف اذك راجلا هانعف طساقلا امأو 6 لداملا وهو طلا ردصم طلا ل-قو ¢ فرعا

 وه ( ماسقلا رجأ ) هلوق . بيصنلا ليقو نازيلا ليقد قزرلا دارملا ليق « هعفريو طسقلا ضفخي هلوقو ؛ ليوأتب
 ف نام الا یه حتفلاب ةماسقلاو فيفختلاو مضلاب ةماسقلا مسالاو بيصنلا نيم وهو فاقلا حتفب. قلا نم لاعف

 سم نم مل هللا مقام جارخال ماهسل 0 برض)ا وهو ةدئاملا ف هركذ ) مالزالاب اوم سقت نأو ( هلو . ءامدلا

 هلوقو « مسق ال أرقيو مسفأ ىأ ممقآ ال هلوقو « كرشلا اوكري ال نأ اوفلح نيذلا ىأ ( نیمسنقلا ىلع ) هلوق
 هرهاظ ىلع ليقو « هباجال اعد ول لبق « هربال هللا ىلع مسفأ ول : هلوقو « ام فلح ىأ امهمساقو اوفلاحت يأ اومساقت

 . هوركم لكب ةباصإالا ىلع قلطيو مثلا بشقلاو ؛ ىميشايخ الم ىأ ( ابعر یبشف) هل : ( شق لصف )

 نأ وه ليقو ءرّدلا ىف عقب لكأ وه فيفختلاو فاقلا مضب ( ماشق ) هلوق . قرفت ىأ ( باحسلا عشقت ) هو
 احلب ريصي نأ لبق « رسل وهو طفاش

 داصلا نوکسو فاقلا ضب ( هبصق رجب ) هلوق . فرج اول نم ىأ ( بصق نم ) هلوق : ( ص ق لصف إل

 دصق ) هلق . ءاضعأ اهتمطق ىأ ةاشلا تبصق لوقت « عیطقتلا وهو بیصقتلا نم اباصق رازجا ىو هءاعمأ ىأ
 مان الا نع تصقن ىأ ( ةالضلا ترصق ) هلو . ةماقتسالا ىأ دصقلاب مكيلع هنمو ٠ هلدعأو هطسو ىأ ( ليبسلا
 « سأرلا رعش ضعب فرط عطق كسنلا ىف ريصقتلاو نيتنثا ةيعابرلا لمج ىأ رفسلا ىف ريصقتلاو ةالصلا ريصقت هنمو
 لاقيو زج نع کرت اذإ هنع رصقو « هردق نع کرت اذإ هنع رصقا لاقي اوصقن ىأ ميهاربا دعاوق نع اورصتقا هلوقو
 تقاض ىأ ( ةقفنلا مهب ترصق ) هلوق . مهب تصخ ىأ مع ةوعدلا ترصق هلرقو « هاوس بلطي مل اذإ هيلع رصتقا
 سابع نبا لاق (رصقلاک ررشإ ) هلو ٠ مورلا كلب نم بقل وه رصبق هلوقو « ابللق ىأ ةبطخلا رصقاف هلوقو ِ ماع

 ةحلط دالوأ مهب دارملاو ةرصبلاب وه (فاخ ىنب رصق) هلوق . عرذأ ةثالث ردقب ىأ عرذأ ةثالث رصق بشخلا عفري
 هر ىعبتا ىأ (هيصق) هلوق . نبجاو زأ ريغ نيغبي ال تارصاق تاسوبح ىأ (مايخلا ف تاروصقم) هلوق . تاحاطلا
 ىأ صاقلا دوجسل دجست ال هلوقو « ةمات اهب هثدح ىأ ( قلي هللا لوسر ىلع ابصق) هلوق . اصصق ایهراث آ ىلع هنمو
 هقح هنم ذخأي هنال صاصقلا هنمو مب تاک ملاظم نوصاقتب هنمو هبساح ىأ (نيدلا ىف هصان) هلوق . ظعاولا رک ذملا
 هب دارملاو ءاقنلا نع ةيانك فاقلا حتفب ( ءاضيبلا ةمصقلا ) هلوق . عطق اك عطقي حرجلا ىف هلصأ نال عطقلا نم ليقو
 یهو ةصلا5 ضيأ هب ىثتحتام جورخ وه ليقو ¢ ضیالا طرخلاو هعاطقنا دنع ضحملا رخآ جرخي ضيبأ ءام
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 رعش نم ةببجلا ىلع لبقأ ام فاقلا مضي ( رعش نم ةصق لوانت ) هل ق . ةصقلاو ةشوقنملا ةراجح اب هانب هنمو صجلا

 . عالضالا فارطآ هيف ةزورفملا شاشملا لیقو « رعش نم ردصلا طسو ىف ام صقلاو صقي هنال كلذب ىم سأرلا

 « ع ق » ىف قأي هتعصقأف هلوقو ‹ اهرفظب هتكرف ىأ (هتعصتف ) هلق . بشخ نم نوكي هانالا یه (ةعصقلا ) هلو

 ( هللا ايمصقي ىح ) هلوق . نحدزي ىأ ءاسنلا هيلع فصقتف هلوقو « هيمرب ىأ ( ءىث لك فصقي افصاق ) هلوق

 ةمجمملا داضلاب ىوريو « هتققش ىأ داصلا رسكب هتمصقف ةشئاع لوقو « كال هالا ىف لمعتسيو اهرسكي ىأ

 هتمطف ىأ

 ريغ نم عدصتی ىأ ( ضفني نأ ديري) هلق . دوعب وأ قيقر فيسب ىأ ( بيضقب ) هلق : ( ض ق لصف إل

 ىأ ( لحفلا مضفی اک اممضقي ) هلوق ۰ قرفتو عدصتو رابنا ىأ نامثعب لعف ال ضقنا ادحأ نأ ول هلوقو « طقسي نأ

 . هنيد ءافو هنم بلط یآ ( دردح ىبأ نبا ىضاقت )هلو. ءافو ىأ ( ءاضق کنسحآ ) هلوق . هتمضقف هنمو ابعطقي

 لمتحيو ةيبيدحلاب هيلع اوحلطصا ىذلا باتكلا ىف ام ىأ ( ةيضقلا وأ ءاضقلا ةر ) هلو . تام ىأ ( ىضق ) هلت

 هانعف ةيضقلا ىف لدعب ال هلوق امأو « بعت مل نإو اهنع ضوع اهنأكف اهدعب اورمتعا مهتوكل كلذب تيمس اهنآ

 حلاو مالا ىنعمب هوجو ىلع ءاضقلا قأيو مان مآ ىأ ( باتكلا ف ليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو ) هلق . ةموكملا

 ؛ هنيد ىق هنمو ءافولاو رجالا ىنم؟ ءاضقلا ىنأيو لصالا ىف اذك نيقلخ ىأ تاواس عبس نهاضقف هنمو قلخلاو

 هنمو لتقلاو ء الجأ ىضق هنمو مامتإلا ىنعمو هتالص ىضق ايلف هنمو غارفلاو « ضاق تنأ ام ضقاف هنمو عنص ینععو

 ليئارسإ ىنب ىلإ انيضقو هنمو مالعإلا ینعع و ريدقتلاو ءاصحإلا ىتمبو « هيلع یضقف ىموم.هزكوف

 هيلع غرفا ) هلوق ٠ ةرح هيف نهلا بايث نم برض وه هلوأ رسکب ( رطق عدد ) هلو : ( ط ق لصف إل

 ( اهراطقأ نم) هلوق . سابع نبا هلاق ساحتلا لاقیو « رفصلا لاقيو ديدحلا لاقيو « اصاصر هيلع بصأ ىأ ( ارطق

 هلوق ۰ رطقي اندحأ ركذو هنمو ء بكسنا ىأ ( مدلا رطق ) هلوق . نوكس مث هلوأ مضب رطق اهدحاو ابناوج ی

 وه ( اططق ادعج ) هلوق . تانسا ةفيحص یهو ةفيحصلا طقلا ليقو , انباذع ليقو « انبيضن ىأ ( انطق انل لج )

 ىكحو ربثالا ىلع ةحوتفم فاقلاو فذخت دقو افرظ تناك اذإ دیدشتل اب وه (طق)هلوق . نادوسلاك ةدوعجلا دیدشلا

 قو. اهسکب و ءاطلا نوكسإ طق طق لوقنف مج فصو فو امزج ةنكاس ءاطلاف بسح ىنعمب تناك اذإ ليقو اپ

 قح تعرسآ ىأ ( بارلا اهنود نم عطقي ) هلوق ۰ لیلا نمو ىسح ىنعمب هلكو نون ةدايزب ىنطق ىنطق ةياور

 قانعالا عطقت رم کیف سيل هلوقو « داوس ىأ ( ليلا نم عطقب ) هلوق  عطقنیو اهتود نم یرب بارلا نأ

 نم ذوخأم هلثم تاريخلا ىلإ قباس ميف سيل هانعم لیقو « نیرقلا عطقنم مطوق نم وه ليق ؛ ركب ىبأ لثم هيلا

 ىل اومطق ) هلو ٠ بلسي ىأ ( عطتقي ) لوق . هقحلت مف ليخلا قانعأ تعطقت قبس اذإ سرفلل لاقي داوجلا قبس

 نا ) هلوق ٠ ةمجنم ىأ (ةعطقم فال ةءبرأ ) هلوق . اوفلتخا ىأ ( اومطقت) هل . هوطاخ مث هواصف ىأ ( اصيق

 نم -ودعلا انعنمي نأ هانعف كنود عطتقن نأ هلوق امأو اذك ثعب عطق هنمو « وزغلل اموق درفي ىأ (ةعطق اثعب عطقي

 ميصخي ىأ ( نيرحبلا مه عطقي نأ ) هلق . الهأ هاري نا ائيش مامالا غيوست وه ( عئاطقلا ) هلق . كب قاحلا
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 ذيكأتلل اهراركتو « ريثألا نبا ةرابعو « « ديكوتلا فدع » ىرخأ ىفو « ةخسن ىف اذك «لياقتلا ىنسععوو » هلوق
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 نم عيطق ىلع ) هلوق ٠ اهاحاف تاولا نم هل تدرفأ ىلا اهب دارملاف ريبزلا اممطقأ ىلا شرالا هلوق امأو « اهتيزحي
 . دوقنملا نم هلوأ رسكب ( بشسلا نم امطق )هلوق . لما تاذ ءاسكلا ىه ( ةفيطق ) هلوق ٠ اب ةفئاط ىأ ( مةلا
 ةعرس وطخلا براقتملا وه ( فاطق هب وأ فطقي لج ) هلق . اوءاش فيك نوفطقي ىأ ( ةيناد اهفوطق ) هل
 ةاونلا ةفافل ىه ( ريمطق نم ) هل . باودلا بويع نم وهو

 هلوق . رقتسم ىأ ( قدص دعقم ) رو . رثودم بشخ سم ءانإ وه ( بعق ) هلو : €( ع ق لصف )
 هب وكر نكمأو بوكر لل دعتقا ام هلوأ حتفب (درعق ) هلو . اهل سبتحا وأ سلجأ ىأ هلعاف مي ملام ىلع ( اهل دعق )

 . حتفلاب یهو ةالصلا ىف ةسلجلا ىأ (ةدعقلا دنع ) ىل . ءاه ةدايزب ةدوعق شال نكلل ینالاو ركذلل كلذ لاقي
 ىه ) امت رجح رعق نم ( هل . دعا اهتدحاو ءاسنلا نم دعاوقلاو ةدءاق اهتدحاو ساسالا ىأ ) دءأرقلا ( هل ق

 ىأ هتعصقأ یورو هتلتف ىأ ( هتسمقأف ) هلق . ابكالمإ عرس ءاد وه ) منم صاعقك ( هل : لفسلا نم ابلخاد
 . حالسلا ةعقدق هنهو توصب برطضتو كرحتت ىأ ( عقمقت ) هلوق . نيرفظلا نيد ءىثلا خدش عصقلاو هتخدش

 قلطيو هوركسملا اذکهو ضرالاب هادیو هبقام بصد و ضرالاب هتبل] قصاب نإ وه ) ءاعفإلا نع ی ( هلو

 هلثم نيتدجسلا نيب سواجلا ىف لعف هنأ درو اذهو هیکرو ىلع سولجلا ىلع

 ىأ ( ديصلا رفتقی ) لو . مدقت اک ءافلا ميدقتب نيش او ىور اذك ( رافق لك ) هلوق : ( فق لصف )
 اهرتسیل ديلا ىف ةأرملا هسبلت ام وه فاقلا مضي ( نيزافقلا نع) هلق . ةيلاخلا ضرالا یهو رفقلا ض رالا ىف هبلطب
 تلق ام راکن] نم عمجناو ضيقنا ىأ ( یرعش فق ) هلو . هل وح یذلا ءانبلا وهو هلوأ مضي ( بلا فق ) هلوق
 رخ نم هلفقم هيمو عوجرلا هلصأ ( نولفاق انإو شيجلا لفق نيح ) هلوق ۰ هرس و دربلا نم ةرب رعشقلا فوفقلاو

 اريخأ ءايبنالا رثأ ىف تشج ىأ ( ىنقملا ) هلوق « الژافت الع ءادتبالا ىف قلطب دقو تعجر اذإ الإ ةلفاق ىمسن الو
 هرثأ عبتی ءىثل اوفقي ىذلاو

 مضب بالقلا نم ءاد ىأ ( ةبلق هبام ) هلو . راوسلا ىأ فاقلا مضب ( بلقلا قلت ) هلوق : ( ل ق لصف )
 لاقي هيلا ابعجريو اهتيب ىلإ ابفرصي ىأ هلوأ حتفب ( ابی ماقف ) هلون . مهفالتخا ىأ ( ملت ىف ) هلوق اف هلوأ
 هلوق ٠ ةيوطملا ريغب صتخي لبقو « شیلا ( بيلقلا ) هلق . نوبلقنيو ىلهأ ىلإ بلقنآ لف هنمو وه باقناف هتبلق
 قنملا ىف قلعيام وه ( دئالفلاو ةدالقلا ) هلو . ءاملا ايف عمتجي ىلا ةرفلا ىه حتفلاب تلق عج ( ليسلا تالق )
 تضیقنا ىأ هيلع تصاقتو هلوقو ‹ عفتراو ضبقنا ىأ ( ىعمد سلف ) لوق . حيتافملا د.یلاقالاو ديلاقملاو
 تايتف ىهو صئالقو رسكلاب صالق عمجاو دحاولا ىف حتفلاب صولقلا ( اصولق رشع ةثالث ) لو . تمضناو
 (فلقالا) هلق . ةنيفسلا عا رش هلوأ ركب علقلاو ءفك ىأ ( اع عافأ ) هلوق . کسمآ ىأ (ىعلقأ ) هلوق ٠ قونلا
 ( هلقي بهذف ) هلق ٠ دارجلا ىأ ( رجه لالق ) هلو . ديدش توصب كرحي ىأ ( لقلقي ) هل . نتتخي مل ىذلا
 هارآ دیرد نبا لاقو واولابو نیسلا مضو هلوأ حتف (ةوسنلقلا) هلق . ابصقی ىأ ( هرافظآ لقي ) هل . هعفري ىأ

 ريغب ةأساقو « واولا لدو ءاس و « ةوسناق تاغل عبس ابفو ةدئاز نونلاو هرس و هاطغ اذا لجرلا ساق نم سن
 هم ةنکاس ةيئاتحت ماللا دعب ةسيئيلقو نونلا لدب ةيناتحتبو «نون مث ةروسكم نيس مث ةيناتمت مال دعب ةنسيلقو « نون
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 مهضخبت ىأ مهاقتل انبولق نإو هنمو ؛ ضغبأ ىأ ( لق امو ) هلوق . ةلمرم نيس مث ةنک اس ةيناتحت مث ةروسكم نون

 مهءلتل ةياور قو

 ةدايرلاك برشلا ىف حمقتلاو كلذ ىلع ةدايز وأ ىورأ ىتح برشأ ىأ (حمقتأف برشأ ) هلوق : < م ق لصف )

 وهو فورعم راقلا (كرماقأ لاعت ) هلوق . حصأ مملاب « ىراخبلا لاق « نونلاب حنقتا یورو « لكألا نم عبشلا ىف

 ام دشآ سوبعلا رطاقو ريرطق لاقب ديدشلا ىأ ( ريرطمقلا ) هلوق ٠ ناك ءىث ىأ ىف اقاطم بلغي نمل ءىث لعج

 هلوق ۰ تيبلا نلخديو نييغتي ىأ ( هنم نعمقنيف ) هلوق ۰ نينيعلا نيبام ضبقنلا ريرطمقلا ىرهزألا لاقو « نوكي

 هسذكي ىأ ( تيبلا مقي ) هلوق ٠ رافصلا نانما (لمقلا) هلوق ٠ هريغو ساحن نم ءاملا هيف نخسي ام ىأ (مقمقلا ف)

 تنق ) هلوق . ةرخا ديدش ىأ *یناق رحأ لاقي اهترح تدتشا ىأزمحلاب ( ابو انق) هلوق : ( ن ق لصف )

 عوشلاو ةالفلاو ةعاطلاو توكسلاو نوكسلاو عوضخلاو مايقلاو ءاعدلا ىلع قلطي تونقلاو اعد ىأ ( ارهش

 نيتناق هلل اوموقو : هنمو هفايس هبضتق ام ىلع ثيدحلا ىف اهنم دريام لك لمح یرابنالا نبا لاق مايقلا لوطو ةدابعلاو

 تايثإ و رطانق عمباو ةفورعم ( ةرطنق ) هلوق . حمتتأ ىف مدقت ( حنقتأ ) هلوق ۰ عيطملا تناقلا دوعسم نبا لاقو

 ءلم لاملا نم ةريثكلا ةلمجا ليقو « لطر ةئام هنأ رثك الاف هردق ىف لقنلا فاتخاو « راطنق عمج كاذف طلغ امف ءايلا

 فلأ رشع انثا ىبف ةرطنقم ريطانق اولاق اذإ لاقو « بلم هحجرو رانيد فال ةعبرأ لیقو « بهذلا نم روث دلج

 ةئام وأ نم ةئام وه ليقو « رانيد اتئامو فلأ ليقو ءايهذ ةيقوآ نوعبرأ ليقو « ةيقوأ اتئامو فلأ وه ليقو رانید

 ريطانقلا ىف نيريخالا نيذه لعلو رانید فلأ تون لیقو « رانید فلأ نوعيس ليقو « مرد ةئام وأ لاقثم

 ( هلوقب عنق ) هلوق ۰ هب هسأر ىطغم ىأ ديدحلاب منقمو هسأر ىطغ ىأ ( هئادرب عنقتو عنقتي ) هلوق . ةرطنقملا

 قذعلا وه : لاق ( ونقل ) هلوق . لذ ىف نورظني ىأ مبسوءر ىعفار ىأ ( مبسوءر ىعنقم ) هلوق ۰ نتڪ | ىأ

 ( ةانق یداو ) هلوق ۰ هدنع هاقبأف انیش بسنکا ىأ ( ىتتقا ) هلوق ۰ ناونصو ونص لثم ناونق عمجلاك نانئالاو

 لامر ثرح هيلع ةئيدملا ةيدوأ نم داو وه

 عوجرلا وه ( رقبقت هلوقو «ىرقبقلا ) هلوق ۰ هرومأب مثاقلا ىأ ( هنامربق ) هلوق : ( هق لصف إل

 فلخ ىلإ

 دوقلا ( داقي نا امإ هلوقو < ءافاخلا اب داقأ ) هلوق ۰ نيسوق ردق ىأ ( نیسوق باق ) هلوق : ( و ق لصف )

 ىأ ( ىندوقي ) هلوق ۰ فدیقب هنمو لبحب هدوقيف لوتقلا ىلول لااقلا نوعفدب اوناک مهنأ هلصأو هلتق نب لتاقلا لتق

 ىنعي ةبالق وبأ لاق ( ريراوقلا ) هلوق . نعذأ ىأ ( هللا رمال دافتساف ) هل . دوقلاب رمأ هديب دق هلوقو نرم

 نأ لمتعو لوقلا ىأ ( ةلاقملا كلت تشفف ) هلوق ٠ لیزآ ىأ ( ضاوقف ) هلوق . جاجزلاب نيفعضل نيش ءاسنلا

 « رضخلا ةصق ىف هنمو لعفلا عضوم لوقلا قلطي دقو ةلئاقلا ةعامجلا ىأ ةلئاقلا ىنعمب نوكي نأ لمتحيو ةلعفلا نوكت

 . نونظت ىأ.نبب نولوقت رلا هلوقو« ابضفن ىأ ءوضولا ىف اذكه هديب لاقف هلوقو « هديب راشآ ىأ هماقأف هديب لاقف

 مؤ! ) هلوق ٠ بذك ىأ ديدشتلاب لوقت هلوقو « انمتاشت ىأ انلواقت هلوقو « اوجامت ىأ ( راصنالا هب تاواقت) هلوق

 حيحصلا ىلع لاجرلا نم ةعامجلا مه ( موقلا



۱۷ 

 ديقو ربش ديف ) هل. ايقسلا لبق « لحام ثالث ىلع داو ةفيفخ ةلمیع ( ةحاقلا ) هل : ( ی ق لصف و
 ( ءانرق مهل انضيقو ) هلق . ريقلا وهو راقلاب ىلطملا ريقملاو تفزملا ین وه ( ريقملا ) هلق : هردق ىأ ( طوس
 ( رقرق عاقب هلوقو « ناعيق ىه اإ هلوقو « ءاملا هولمي اعاق هلوقو « عاق ىف ىنسلجأف ) هل ٠ انلكو وأ انطلس ىأ
 ىدنع لقي ملو هنمو ايقسلاب ةلئاقلل لزان ىأ ( ايقسلا لئاق وهو) هلق . ضرالا نم عساولا بلصلا یوتسلا عاقل
 تاومسلا مايق تنأ ) هل . راهلا طسو برش ليقلا : ليق ( ءاملا تليق ) هلق . ليقملا ممالاو ىحضلا ةلئاق هنمو
 ايف سانلا مايقل كلذب تيمس ةمايقلا مورو مقلا كلذكو « رمالاب مثاقلا مويقلاو مايقلاو ءايلا ديدشنب ( ضدالاو
 هلوقو « ىنغت ةيراج ىأ ةنيق هلوقو « غئاصلا ىأ ( مهيفل ) هل . ةفورعم ةالصاا ىف ةمافإلاو اهمامتإ ةالصلا ةماقإو
 ضرالاو رفقلا ومو “ولا ىف نیرتاسلا ىأ ( نيوقدلل عاتمو ) هلوق ٠ ابجوز ىلع ىلجتو نيزتو طشم ىأ نيقت
 اباهأ نم تلخ رادلا توقأو ةيلاخلا رفقلا ضرالاو « ءاسلملا

 فاكلا فرح

 نزح ىأ ( ةبآك ) هلوق : ( ۱۵ لصف ١)

 هنمو هيلع بكأ لوقت بک ىدعتملا فو بك أ مزاللا ىف لاقي هاقلآ ىأ ( هللا هبك ) هلق : ( ب ك لصف ١
 اوتبك هنمو هازخأ وأ هلذأ وأ هبيخ وأ هعرص ىأ ( رفاك-لا تبك )هلو . فنصلا هيلع ملكت دقو متانغلا ىلع انيبك أ
 بارلا لقنن نحو ) هلق . هلئاق طلغو هقرو ليقو «كارالا رم وه اففخم نيتحتفب ( ثابكلا ) هلوق ۰ اوزخأ ىأ
 دتكلاو « ةيناقوفلا ءاتااب عضوملا اذه ريغ ىف ىوريو « ةراعتسا وهو فالخ ريغب قدنخلا ةوزغ ىف اذك (اندابكأ ىلع
 « هرومأ دباكي ىذلا ليقو « قلخ ةدش ىف ىأ ( دبك ىف ) هلوق ٠ انفاتكأ ملسم ةياور هديؤيو بلصلاو قنعلا عمج

 ىبباقلا ةياور ىف ةدحولا رسكب ( ةدبك انل تضرمف قدنخلا رفح ىف ) هلو . نحنم ريغ ايصتنم قلخ ليقو
 لاق ةيقوفلا ةانثملابو ةروسكم ىنعي نوذلاب ىوريو اهتبالصل اهرفح قشي ضرالا نم ةعطق ىأ امهريغو لیصالاو
 فورعلا وضعا وه (توهلا دبك ) و. اضيأ اهيلع لادلا ميدقتب و ةيناتحتلا ءايلاب و امهانعم ف رعأ الو : یضاقلا

 هلق . ىنملا حوضول فذ ءیش لك نم ربكأ ليقو ؛ ريبكلا هانعم ليق ( ربكأ هللا ) هِلوق . ناویح لك نم
 مثإلا دارلا ليقو « همظعم ىأ هربك ىلوت ىذلاو هنمو اضيأ اهرسكيو فاکسلا مضب ( هربكو كلذ مظعو دتشاو )
 ىليل ىأ : ناطقلا ىحي لاقو « نسلا ريبكلا مدق ىأ ( ربك ربك ) هلو . ةئيطخلا نم ءطخلاك ةريبكلا نم ريبكسلا
 هذه یتعاس ىلع) هلو . بیک الا مدق ىأ ربكلا ربك ةياور ىفو « نسلا مدق ىأ ربكلا زكلا ةياور قو ركألا مالكلا
 ةمظعلا هنم مزلب هن ۷ كلملا ىأ ( ءايريكلا كل نوكستو ) هلوق . نسلا ةدايز نم ىلاح ىلع ىأ ( زيكلا نم

 ( مولعم بانك ) هل . ىسيع وأ ىسوم نييبنلا دحأ ىلع لزنملا ىأ ( باتكلا لهأ ) هلوق : ( تاك لصف و
 بتک و مهيلع انبتکو : هنمو « هللا باتكب اکنیپ نيضقال هلوقک هبجوأ ام ىلع قلطي دقو نآرقلا هللا باتکو « لجأ ىأ
 هلق . ةضورفملا ىأ ( ةبوتكملا ) هل . رشتنت ال ىلا ةعمتجلا شويجلا ىه ( ةبيتكو بئاتك ) هلو . لاتقلا يلع
 هلق . قحأ هللا باتكو هللا بانك ىلع مقأو صاصقلا هللا باتك اذكو هکص ىأ ( هللا باتکب نیب نیضقال )

 ةمدفلا# ۲۳ م



— ۱۷۸ 

 ايب كلذب بتكيف اعطقم هيلا هيد ور مولعم لام ىلع هدبع قتعب ديسلا نأ هلصأ ( نابلس اب بتاكو موبتاکو ةبناكملا)

 فک دلج یآ ( فتكب ىفوتتا ) هلوق . مدقت دقو بلصلاو قئملا عج وهو دتك عج ( انداتكأ لغ ) هلوق . بانک

 لا اعاص ةرشع ةسمخ نم عسي لتكملا : بهو نبا لاق « ةفقلاو لیبنزلا وه ( لتكم ىف ) هلوق . هيف بتكيل ةاشلا

 ةمهدلا نم هنول برقي رعشلا هب غبصي تابن وه ( متكلاو ءانحلاب ) هلوق . نيرشع

 بشك عمجاو بالا نم ةوبرلا هبشت ةلبطتسم لمرلا نم ةعطق ىأ ( بيثك هدنع ) هلوق : ( تك لصف إل

 لوق ٠ هج هنم البلق ىأ ةثلثلا نوکسو مضلاب ( ةبثك بلخ ) هلوق . کوب رات ىأ ( موبثكأ نإ ) هلوق . ةثلثما مضب

 (رثوكلا ).هلوق ٠ ةليوط تسيلو ةرادتساو ةفاثك ابف ىأ ( ةيحللا ثك ) هلوق ۰ برق نم ىأ نيتحتفب ( بثك نم (

 نم ) هلوق . ريثكلا ريخلا هانعمو ةرثكلا نم لعوف ليقو « ةوبذلا ليقو « نآرقلا ليقو « ةئجلا ىف ريغص رهن وه

 اهب یاکتیل ىوعد ىعدا نمو هئمو « ةجاح الب ريثكلا عمجيل ىأ ( ارثكت لأس

 ىف ليقو « ديلا ىف وه : مهاح وبأ لاقو ةايحلا قرع وه : لیلا لاق ( لحكألا ىلع ) هلوق : ( ح ك لصف ١

 ةبعش هنم وضع لك

 نوكسو اهرسكو فاكلا حتفب لاقي هلعف ديرب انع ىصلل رجز ةلك ( خك خك ) لوق : ( خك لصف ١

 برعلا اهتب رع ةيمحيأ ةلك ىه لبق « نيوذنلا ديغبو رسكلا عم نيونتلاب و امهرسكو نيءاخلا

فاكلا مومضم رصقلاب یدکر فاكلا حوتفم دملاب ( ءادك) هلوق : ( د ك لصف )
 ىلعالا کم برقو نالبج 

 ةبج نم رخآ عضوم ريغصتلا ةغيصب ىذلا نا حصالاو ريغصتلا ةغيصب روصقلا ىف لاقيو روصقلا لفسالاو ذودمملا

 وه فاكلا حتفب ( ديدكلا ) هلوق . كبعت ىأ ( ك”دك نمسیل ) هلۆق .نوبستكي ىأ ( نوحدكي ) هلوق . نیلا

وق . هکم نم اليم نيعب رأو نينثا ىلع ديدقو نافسع نيبام
نول مضلاب (ةردكلا ) هلو . ترشتنا ىأ (تردكنا ) ل

 

 ( ىدكأ ) لق . امضعي ىأ ( ضرالا مدكي ) هلق ۰ حورطم ىأ ةلمهملاب ( سودكم ) هلق . داوسلا نم برقي

 ةظيلغ ةعطق ىأ ( ةيدك ) هلو . هءاطع عطق ىأ

 حتفلاب ( ابذكم نوكأ نأ ) ہل . بذكلاب ىنربخأ ىأ فیفختاب ( ىنيذك نإف ) هلوق . € ذ ك لصف إل

 كاذكو كاذكف ) لوق . أطخلا ىلع بذكلا قلطي دقو « ىلمع ىلوق بذكي ىأ رسکلاب ىوريو سانلا یب ذکی ىأ

 مرحلاو تاقيملا نيب نكسي نم ىلإ ةراشإلا ( هكم نم ةكم لهأ ىتح

 اوعجر ىأ ( هنع سانا کف ) ہل . كلذ برکف هنمو هغ ىأ ( هابآ بركأو ) هلوق : < د ك لصف إل

 : نطقلا ىأ (فسركلا ) لوق . مظعلا ىلعلا  هلوق ىلإ - مويقلا ىحلا وهالإ هلإ ال هللا إل یا (ىسركلا ةيآ ) هلق

 هلوق ۰ سانلا نم ةعاملا ىلع شرکلا قاطيو ىتقث عضومو یعاج ىأ ةمجعملا نيشلابو ءارلا رسکب ( ىثرك) هلوق

ق ( عارك ىلإ تيعد ول ) هلوق . انهاوفأب انبرمث یآ ( انعرك )
 وأ لبج نم لئاس فنأ لك وهو ناكم مسا دارملا لي

 كلود هلوقو « عاركلاو باودلا ) هلوق . ةصاخ فلظلا تاوذل وهو عراكأ عماو وضعلا دارلا ليقو « قدر

( ںیعش نم تابح رکرکدت ) هلوق . ليخلا عیب مءا وه ( عارکلا
 . ( نامركو ازوخ نولتاقي ) هلوق . اهنحطت ىأ 
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 تمس ليق ( مرکسلا ) هلق . اپحتفو فاكلا ردكب مجملا دالب نم فورعم دلب یه نامرک نم مرحأو « ابلهأ ىأ
 نع عرشلا ىهف ردصلاب فصو ینعع ميركلاو مرکسلاو مرکسلا ىلع مولمحت تناك رجلا نال امرك رجلا ةرجش برعلا
 . اهانج ةلوپسو اهيطو ابا ةرثكو اهلظو اهترُم مركل امرك تيمس لیقو « هللا مرح ال حدم هنال امرك بنعلا ةيمسن
 ( هیرکل لاق ) لوق . ابسئافن ىأ ( مهلاومأ مئارك ) هِلَق ۰ یا ةرثك عمج ىذلا ىأ ( ميركلا نبا ميركلا )هلق
 ىلع قلطيو مونلا روصقم ( ىركلا ) هلوق ۰ رظنلا حیبق ىأ ( ةآرملا هيرك لجر ) هلوق ۰ هنم ىرتكا ىذلا ىأ
 ةرجالا وه دلاب ( ءاركلا ) هلوق . ساعنلا

 زيزعلا نع ىنكو كسفنل هيسكت ىأ هلوأ حتف هيف تاياورلا ربشأ ( مودعلا بسكت ) هلوق : ( س ك لصف )
 یارعالا نبا زاجأو ايدعتمو امزال الام هريغ بسكو الام بسك لاقي كريغ هيسكت ليقو « مودعملاب دوجولا
 (ءامإلا بسك نع ىمن ) هلوق . ادح هتبسكأو الام یبسکأف . هلوق زاوجلا ىلع لدب و زازقلا هركنأو ةزمحلاب بسكأ
 هلق . ءاتلاو ءاطلابو فاقلاو فاكلاب لاقي « رافظأ طسق ىأ ( رافظأ تسک ) هلق . ءاغبلا ىلع نهر وجأ وه
 برضب نأ وه مسکلا فئصملا لاق ( ايراصنأ عسك ) هلوق . طئاحلا عيمج ذخآ نم مهكمي مل ىأ ( مهل هرسكي ملف )
 هلوق . ناسن] ربد هلجرو هديب برضب نأ : ليلخلا لاقو « ءوسب هامر اذإ اضيأ نوكيو هلجرب وأ ءىث ىلع هديب
 ىعابرلا نم هلوأ مضب (لسكي ) هلوق ٠ سابع نب! هلاق امطق ىأ ( افسك ) هلوق ٠ اهءوض رتس ىأ ( سمشلا تفسک )
 هلوق. زجعلا وبف ةردقلا مدعل ناك ناف ةدارإلا مدعل لمعلا كرت لكلا لصأو « لزني ملف عماج ىأ ىثالثلا نم هحتفب و
 ةيسنكم ىأ ( ايندلا ىف ةيساك )

 هلوق ۰ مسبتلا دنع نانسالا روبظ رشكلا نيشلا رسكب ( موق هوجو ىف رشكنل انأ ) هلو : ( ش ك لصف ال
 ( هنع اوفشكنا ) هلوق . تطشقو تطشک لاقر , ءاوس طشقلاو طشكلاو قرفي ىأ ( باحسلا طشكيف )
  اومزپا ی

 ةماظک ) هلوق . التما ىأ یداولا ظک لاقي ءلت« ىأ ( مظع نزوب ظيظك وهو ) ہل : ( ظ ك لصف )
 ىأ هيلع ريصو « هلمتحا ىأ ظیفلا مظك لاقي نيمتاكلا یآ ( ظیغلا نیمظاکلاو ) هلوق ٠ ةسانك وأ ةباقس ىأ ( موق
 مومنم ىأ ( موظكم ) لوق . عاطتسا ام مظكيلف بؤاثتلا ىف هنمو « هسبح

 ىأ تصکسن ىأ ( تمکعکدت ) هلوق . دهانلا یهو بعاك عج ( بعاوك ) هلوق . ( ع ك لصف )
 كءارو تعجر

 عم رسک لابو مضلاب «فکسلاو صاصقلا ىف نوواستي ىأ ( ممؤامد ًافاكنت ءافكأ ) هلوق : ( ف ك لصف ا
 ىأ ( یتآرما ىلإ تأفكناف ) هلوق ٠ ابمضي ليقو « ابايمبو اهلقي ىأ ( رابجلا اهؤفكتي ) هلوق . لثلا رصقلاو دملا
 موض ىأ ( مكنايبص اوتفكا ) لوق . مادق ىلإ ليامت ىأ ءافلا دیددتب ( افکت ) هلوق . نیلا تأفکنا هنمو تعجر
 ندححي ىأ ( ریشعلا نرفكي ) هلوق . عمجو مض ىأ تفك تاذ ىأ ( اتافك) هلوق . ارعش تفكن الو هلوق هنمو
 لاقيو هارفكو هروفاك ءیش لك ءاعو مہضعب لاق « ءاعولا ىلع قاطیو فورعملا بیطلا ره ( روفاك ) هلوق ۰ هناسحإ
 روصقم ءارلا ديدشتو اعم اممضبو ءافلا حتفو فاكلا مضب ( ىرفكلا ) هلق . ىرفكو روفاك جرخ اذإ بنعل



 تا

 قشني نيح علطلا وه : ءارفلا لاقو « هيف ام علطلا وه ىباطخلا لاقو « یلاقلا هحجرو ىممسالا هلاق علطلا ءاعو وه

 ( نييلا ةرافک ) هلوق . دوحج ريغ ىأ ( روفکم الو ”ؤكم ريغ ) هلق . یرفکساا رشق ثيدحلا ىف هلوق هدیژیو

 لعفلا رتس وهو ريفكتلا نم یهو رابظلاو لتقلا ةرافك ىف تامعتساو نیما ىف ثناحلا ىطعي ام ةرافکساا بغارلا لاق

 لصأو ضرما ةلازإ ىف ضيرلا ومن رفكلا ةلازإ هلصأ نوكي نأ حصيو لاق لعب ملام ةل زام ريصيف هتيطغتو
 رفكلا

 هلوق . فکالا ىف موطعيل مبنولاسپ ىأ ( سانلا نوففکس ) هلو ۰ هب رتتسا اذ] حالسلاب لجرلا رفکتو رتسلا

 هلوق . هفارطآ یمجا ىأ ( كسأر ىفك ) هل ۰ ءالا نم ةفك ءلمىأ ( ةدحاو ةفك) هلق . ءاوس یآ ( فافك )

 هلو . مرئاشع ميلفكو هللا لفکستو ةلافكسلا هنمو ءالفک عمجاو نيمض ىأ ( لیفک زهق كرت ىأ(فكف)

 هلوق ٠ نوبدلا ةلافك نم سيل و لا ینہ هلكو “لإ ابض ىأ اهينلفك : لاقف هنمو ابض ىأ ( ايركز ابلفک و )

 وه ( نفكلا ) هو . ةشبحلا ناسلب نی رجآ ىأ هتحر نم نيافك : ىموه وبأ لاقو 2 بيصن ىأ ( لفك)

 تيملا هيل ام

 ىأ ( بولکو بالك ) هلوق . اسبایو ابطر ىعرملا وه دم ريذب زومبم ( الکلا ) هلق : ( لك لصف إل

 نوحلاك رخآ عضوم ىف لاقو نيتفشلا صاقت ماللا حتفب حلكلا « حلك ىأ ( سبع ) هلوق ۰ بيلالك حمجاو فاطخ

 ىلع ردقبال نم ىأ ( لكلا لمحت ) ]8 . هب تءلوأ اذإ ءیشلاب تفلك لاقي ( لمعلا نم اوفلكأ ) هلوق . نوسباع

 هلصأو ینالاو ركذلاو عمجاو دحاولا ىلع قلطيو هيناعم دحأ وهو لايعلا لكلا فنصملا لاقو « بسكلاو لمعلا

 . اید وأ الايع ىأ الك كرت نم هلوق هنمو « لقثم رمأ وأ عئاض مآ لك ىف لمعتسا مث ءايعإلا وهو لالكلا نم

 فطع ىأ بسنلا هلاکت هلوقو بسنلا هلاك نم ردصم وهو نياالو بأ هثرب مل نم وه : فنصملا لاق ( ةلالك) هلق

 طرح امو نيبجلا هجولا ليلاكأو جاتلا وه ( ليلكإلا ) هلوق . ادلو الو ادلاو ثري مل نم هريغ دازو هب طاحأو هيلع

 یوادب و حرج ىأ ( هللا ليبس ىف ملکی ) لوق . هللاو ال ىنعمب قأتو رجز ةماك ( الك) هلوق . ليلكإلا عضوم وهو هب

 ايب ءاوس ةلك ىلإ ) هلوق . نك هلوق ىأ ( میر ىلإ اهاقلأ هتيلكو ) هلق ۰ حرجلا ماکلاو ىحرجلا ىأ ىملكلا

 . همالك هانعم ليق ( ةماتلا هللا تاملكب ) هلو . هللا رمأب ىأ ( هللا ةماكب ) هلو . ديحرتلا ةلک یه ( نیو

 هبلع ليقو

 نم ءىطخو فاآلا فذح زرو زومبم هيناث نوكسو هل اثر هلو عتفب ( ةأمكلا ) هلق : ( م ك لصف 2

 لمع ريغب امامط ىأ انم عراشلا هاب ضرالا ىردج هيمست برعلاو ضرالا تابن نم فورعم وه ةلرسم اهتنأ

 : دهاجب لاقو « ىمعأ دلوي نم ( هک لا ) هلوق ۰ انینتخا ىأ ( هيف انمكف ) هلوق ٠ ليئارسإ ىنب ىلع لزنأ ىذلا نلاک

 ىمعلا هکلاو هک الا ريسفت ىلإ یثعالا ريسفت نم لاقتنا وهو لإلاب ال راهنلاب رصبب ىذلا

 هب دارلاو لاومألا نم ضرالا ىف عدوب ام وهو زنکلا ركذ رركتو ( كزنک اذه ) هلو : 6 نك لمف و

 رجأ ىأ ( ةنجلا زونك نم زاك ) هلق . دود>جلا ىأ ( روفكلا دونكلا ( هل . هنم قلا ىدؤي الو رخ درام انه

 اوث ىأ ( قنآ فنك تفشكام ) هلو ۰ بتتساو بيغت ىأ ( یطلا سنکی اک سنك ) هل . زنکلاک رخدم ابا

 هب اوطاحأ ىأ ( سانلا هفنكتف ) هلق . افنک انل فشكي مل ةأرملا لوق هنمو « عاملا نع كاذب انه ىنكو اهرتسب ىذلا
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 أرق . هحضفي الف هرتسب ىأ هلوأ حتفب ( هفنك هيلع عضيف ) هلوق ٠ عبناوج ىأ ( مفانكأ نيب ) هل . ررکتو

 هنمو امظفحت ىأ اهنکست امال كلذب تيم همابس اهيف عضيام ىأ ( هتنانک) هلوق ٠ ءالخلا وه هلوأ حتفب ( فینکلا )
 لمح لثم نك اهدحاو نانكأو نانک اهدحاو ةنكا فنصملا لاق ؛ انك مهل عنصا ىأ رطملا نم سانلا نك أ رع لوق

 هيخأ ةأرما وأ هنبا ةأرما ىأ هلوأ حتفب ( هتنك دهاعتي ) هل . هتيفخأ ءىثلا تفنك لاقي « لامحأو

 وه هريغ لاقو ملخا وه : دهاجب لاق ( البكو ) هلوق . لبجلا : دهاجب لاق ( فبكلا ) هلق : ( ه ك لصف إل

 ىلعالا ثاثلا وهو ربظلا ىلعأ مدقم ليقو « هيفنك نيب ام ىأ ( هلهاک ىلع ) مث . ةخوخيشلاو ةيل وجرلا نيب ىذلا

 نامزلا ليقتسم ىف تانئاكلا نع رابخالا ىطاعت ىذلا وهو نهاک ع ( ( نابکلا ) هلوق ٠ هيف

 ىلا قیراب الا باوک لا اضيأ لاقو « ةورع الو هل نذأ الام ىراخبلا لاق ( بوكلا ) هلوق : ( و ك لصف و

 ةقاطلا ىه ( ةوكلا لثم) هلوق . كلذ ريغ ليقو هل ةورع ال ًاريدتسم ناك ام باوكألا هريغ لاقو احل موطرخال

 ۱ ناروکی) ت اه ۇوض بهذي ىتح رو کت ٠ هلوق ٠ ةذفان تناك اذإ مضلابو ةذفان ريغ تناك اذإ حتفلاب

 عمج و زوك عمج ( ۶ ءایسلا موجب ددع هنازیک ) هلق ٠ امہ ىرب لیقو ءامهؤايضو امهرون بهذي , ىأ ( ةمايقلا موي

 یب لثمتي ال ىأ ( ىننوكتي ال ناطیشلا نإ ) هلوق . قارعلا دالب نم ةروبشم ىه ( ةفركلا ) هلق ٠ زاوكأ ىلع

 لوقت لاعفالاو لاوحالا نع ةيانك وهو حتفلا ىلع ىنبم ظفللا اذه ( تيكو تيك) هلق : ( یك لصف اإل
 نم ) هلوق . تيذو تيذ تاق : لرقت لاوف الا نم ناك نإف تیکو تيك رمالا نم نکو تيكو تيك تلعف

 لاقي ( اوداك ) هلوق . امهب هریپدت و ءوسلا لعف داقتعا وهو ةديكملاو ديكلا نم ( هب ناداكي هلوقو « ةنيدملا لهأ داك

 ثبخ ريكلا نیک ) هلوق . براق اذإ داك نم هنأك قوس ىأ ( هسفنب ديكي وهو ) هلوق . برق ىنممب ءىثلا داك

 ,اسيكدإو اذإ ساک لاقي, دلولا ىأ ( سيكلا سيكلا ) هلوق ۰ ابب خفني ىلا دادحلا ةلآ وهو فورعم ريكلا ( ديدحلا

 ةبيغلا لاطأ نم نال صوصخم سيك وهو ییارعالا نبا كلذ ىلإ هقبسو عاملا انه سيكلاب دارملا نابح نبا لاقو

 هلعاف ةنطف یهو لسنلاو دلولا بلطل عاملا انه دارلا ليقو « هتنطف نم كلذ ناك عماج عمتجا الف هلهأ نع

 . طقف فيفختلاب نوكيف زجعلا دض انه سيكلاو « نطف ىأ فيفختلاو ليقثتلاب ( سيك مالغ) هلوق ٠ ةنسلا هلاثتمال

 هتنطفو هبقف نم ىأ هلوأ حتفب ىوريو هبلق ىف ىنتقملا معلا نم هدنع ام ىأ هلوأ رسكب ( ةريره ىأ سيك نم ) هلق

 ليكلاب رمأ ( لكف تعب اذإ ) هلوق ٠ ديعب لمحام ىأ ( ديعب ليك ) هلو

 ىأ اللتي هلوقو « ردلا سنجل عماج مسا ليقو « ردلا رابك وه ليق ( ژل ول مک ) هلوق : € | ل لصف و

 سبلي هانعم یعمصالا لاق « لاتقل مئاتسيو هنمو حالسلا عيمج ىف لمعتستو عردلا ىه (ةماللا كنهرن ) لوق . قرشي

 ضعب ىلإ امیضعب مض ىأ ( امینیپ مالو ) هل . ماتلا هحالس

 : ىبرحلا لاق ردصلا ىلع بصن و كينانح لاق م ةباجإ دعب كل ةباج) هانعم ( كيبل ) هلوق : € ب ل لصف إل
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 هلوق ٠ صالخإلا ليقو « ةبحلا ليقو « دصقلاو هاجتالا ليقو ‹ عوضخلا ليقو « ةعاطلا ليقو « برقلا بابل لا

 . رحنلا ديدشتلاو حتفلاب ةبللاو « فيفختلاو ديدشتلاب وهو هتبل ىف هردص دنع هبوث هيلع عج ىأ ( هتادرب هتببلف )

 ثيلتسا )هلق . دملاو ديدشتلاو ماللا رسكب ءابلأ بیبللا عمجو «بايلأ عمجاو لقع ىأ ماللا مضي ( با ىذل ) هلق

 اضرعتي ملو ریخأتلاو ءاطبإلا وهو ثيللا نم لعفتسا وه ةياهنلا ىف لاقو « قراشملا ىف اذك هلوزت أطبأ ىأ ( ىحولا

 ىحولا أرقي نأ هاضتقم نكلو « سايقلا ىلع اذ هو هاطبتسا هثيلتسا سوماقلا ىف انخيش لاقو « انه نيسلا ىنعمل
 لثم ادماع رخأت ةروبشلا ةياورلا ىنعم نأ لمتحيف كلذك ىراخبلا خسف ضعب ىف طبض هنإ ليق دقو « بصنلاب

 تطشم ی دبلم ءاسك هلوقو « هقصاي ام سأرلا ىف رعشلا عمج وه ( ًادبلمو ديبلتلاو هرعش دبل نم ) هلوق . رخأتسا
 هلق. اریثک ىأ ادبل ليقو . اناوعأ ىأ ( ادبل هيلع نونوكي اوداك ) هلوق ۰ اعفرم هانعم ليقو « دبلاک تراص یتح

 انہ ىأ هنع هللا ىضر سابع نبا لاق ( انسبللو ) هلو . عوزدلا ىأ ( کل سوبل ) هلوق . سوبلم ىأ ( سيبل )

 . ضرالا ىف بلقتي ىأ ( طبلتي ) هل . طالتخالا ىأ سابتلالا نم مكسبلي لاقو « مهلع طلخ ىأ هريغ لاقو
 وهف قرح أ اذاف هب ینبیو ففحي مث نجعي نيطلا وهو فورعم ةدحرلا رسكب نبل هعمج ( ةنبللا عضومو ةنبل ) هلوق

 ةعقر ىأ جابيد نم نوكسلابو لوالاک رسکلاب اهتذبل هلوق هنمو « نيتفبل ىلع هلوقو « دجسملا نيل هنمو ‹ رجالا

 نم فورعم ( نوبل تذب ) هلو . نبللا معطت ةنوبام ىأ ةدحوملا حتفب ( نبل قانع ىدنع ) هلوق . بيجلا ىف

 ابهشل كلذب تيس ةلاخن نم وأ قيقد نم ذختي ةريرحلاك ءاسح ىه (ةئيبلتلا ) لوق . ةثلاثلا ىف لخد ام لبإلا نانسأ

 ضايبلا ىف نإالاب
 جاحلل قيوسلا تاب الجر تاللا ناك : هنع هللا ىذر سابع نبا لاق ( ىزعلاو تاللا ) هلوق : (ت ل لصف )

 ففخ مث القثم لصالا ىف ناك هنأك

 نيطو ءام ىف عقو ىأ ءاثلا رسكب ( رفاسملا قثل ) هلوق : ( ث ل لصف )

 جاجللا نم ( هني ىف جلتسا نم) هلوق . أجام الو هنمو تدنسأ ىأ ( یربظ تأجلأ ) ہل : ( ج ل لصف و
 (قرعلا مبمجاي ) هلوق . تاوصالا طالتخا ىأ لقثم نيماللا حتفب ( ةجلل دجسال نأ ) هل ق . مالا ىف ىداملا رهو

 ةبادلا نم ماجللا عضوم ريصي ىتح مههاوفأ ىلإ لصی ىأ
 هلوقو « ةيحان ىف هنال اد ىم ( دحللا ) هلو . ابلعف ىلع تدامت ىأ ( تملا ) هلق : ( ح ل لصف ١)

 غلاب ىأ ( فحلأ ) هلوق . هب ىطغتي ینلا وه ( فاح ) هل . حيرضلا هل لاقي امقتسم ناك اذإو « الدعم ىأ ادحتلم

 : ىدقاولا لاق « ةمجعملا ءاخلاب لاقيو « مقلب ىنلا سرف مسا ًارغصم ةلمهلاو مضلاب ( فيحللا ) هل . باطلا ىف
 موقأو اهب نطفأ ىأ ( هتجحب نحلأ ) هلوق . رفص مث لبج فحلب هبش لاقيو « هتفرمع فحتلملاك هن ال فرحللا ىم

 ليقو « هناسل لبق ( هيل نيب ام ) هلو . كيرحتلاب ةنطفلا ىف لاقي امن ليقو « ةنطفلاو أطخلا نيب كرتشم نحللاو
 اصاخت ىأ ( نالجر ىحالت ) هلوق . ناسنإلا نم ةيحللا هيلع تبنت ینلا مظعلا اهرسكو ماللا حتفب یحللاو هنطب
 وه ابحتفبو ماللا ركب لاقي ( لج ی ) هلو . دودع روسکم ءاحللا ممالاو اضيأ بابسلاو ةموصخلا ةاحالملاو

 ةيذئتل اب لمج ىحل ةياور ىفو « ةفحجلا ةبقع وه حاضو نبا لاق « ةنيدملا نم لايمأ ةعبس ىلع عضوم



 — مث

 امعو یداولا ىديدل نم ذوخأم ددللا مسالاو ةمومخلا ممادلا وه ( مصخلا لالا ) هلوق : ( د ل لصف و

 ىذلا ءاودلا ماللا حتفب دودللا ( هانددلو بنجلا تاذ نم هب "لب هلوقو « دل ال) هلوقو « ىنودلت ال ) هلو . هابناج

 . جوعأ دل اجوع ىأ ( الل ) هلق . ضيرملاب كلذ تاسف تددلو هاديدل ابهر ضیرلا مف یناج دحأ نم بصي
 ةمجعملا لاذلاو ةلمبلا نيعلابف ران هتعذل امأو « اذب هتبرض ىأ برقملا هتغدل لاقي ( غد ) هلوق

 هعاونأو عامجاي ىأ ( ذذاتلاب هجح ضقن نم ىلع لدبلا امن] ) هلوق : ( ذ ل لصف ١

 ةيضقلا لصف ىأ ( مازللا ) هلوق . هيلا هتمض ( هتقزاأ ) هلوق ۰ مزال ىأ ( بزال ) هلوق : ( ز ل لصف )

 همضي ىأ همزتليف هلوقو « ردب مويب ثيدحلا ىف هرسفو

 مهسفنأ نم تسل ىأ ( شيرق ىف اقصلم ) هلوق : ( ص ل لصف )

 . قفرلاو رلا ىأ اضيأ كيرحتلاب ( فاعلا ) هلوق . ةمهتلا ىأ كيرحتلاب ( خطللا ) هلوق : ( ط ل لصف إل

 اهيرض ىأ ( دودخلا مطل )
 منبج ءامسأ نم ىظلو بہتات ليقو « جهوت ىأ ( ىظلت اران ) هلو : ( ظ ل لصف )

 هيلع لدتو ماللا رسكب باعللا نم ليقو « بعللا نم وه ليق ( كيعالتو ابعالت ) هلوق : ( عل لمف )

 ىاثلا ريشيو لوألا ىنعملا ىلإ عجريف ماللا مضي ینبمشکلا هاورو « اهباعلو ىراذعلا نم تنأ نيأ ىرخالا ةياورلا

 نم ( ناعتلالاو نعللا ) هلوق . بعللا نم ةنلابم ةنيصب حازم ىأ ( باعل لجر ) هلوق . هفاشتراو ابقير صم ىلإ

 دورطلا نيعللاو دعبلا نعللا لصأو فورعم وهو ىعرشلا فذقلا

 هلوق . بصنلا وه لاق ء«بوغل نم انسم امو هلوق هنمو « اوبعت ىأ ( اوبغلف ) هلوق : ( غل لصف إل

 ( طغللا هدنع رثكف ) هلوق . لخاد نم نینذالا نطاب ىف ةمل یه ليقو « نييحللا محل نم قلعت ام وه ( هديداغل )

 دقف هلوقو « ةيغال هلرقو ءاغل دقف هلوقو « وذللا اورثكأ ) هلو . ةوسل طنلو : هنمو « مفي ال ىذلا مالكلا وه

 لظابلاب وغللا فنصملا رسفو هيف ةرافك الام نيهلا وغلو « مالكلا نم هل لوصح الام وذللا لصأ ( توغل

 هلوق ۰ هتحرط ىأ ( ضرالا هتظفل ) هلق . كيف ترثأ ىأ (رانلا كتجفل ) هلوق : ( ف ل لصف ١)

 سأرلا ةيطغت ىنعمب ءىحي دقو سأرلا ةيطنت عم قاحتلالا ىف لمعتسي عفلتلاو تاففلتم ىأ ( نبطورمب تاعفلتم )

 ةعمتجب ىأ ( اذافلأ ) هلوق . عج ىأ ( فل لكأ اذإ ) هلو . طقف

 « لب لا نم نابل الا تاوذ ابحتفي لاقيو « ماللا رسكب ةحقللا ( حاقلب هلوقو ةحقل ) هلوق : ( ق ل لصف )

 ةنج الا تالماح ىأ حقاول قونو « منغلاو رقبلا ىف ثيدحلا ىف تءاجو نوبل امجاتنإ نم ربشأ ةثالث دعب یه بلع لاق

 باحسلاب ىنأتو تابنلاو رجشلا حقات ىأ حقل تاوذ وأ ةحقلم ىنمب لاوقألا دحأ ىم حقالم حقاول فنصملا لوقو

 هلوق ۰ اقلخ تءاس ليقو « تثبخ ىأ ( ىسفن تسقل ) هلوق ٠ ةقانلا لمحت م باحسلل تالماح حقاول ليقو

 ه]لرق . بلط ريغ ىلع دوجوملا ءىثلا ذخأ طاقتلالاو ابنطقل لحت الو هنمو « فاقلا حتفو ماللا مضب ( ةطقللا )

 تاوصآلا ةياكح ةقلقلاو توصلاب ةقلقللا هريغو فنصملا رف ( ةقلقل وأ عقن نكي ملام) هلوق . مقلت ىأ ( فقلت )
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 . ظفاح مبف ىأ ( نقل ) هلوق.. تیثا هبدن و ءاكبلاب توصلاب ناسللا ددرت ديرب هنأك ناسللا قلقللاو ثرثك اذإ

 « نورباصلا الإ اهاقلي امو : هلرقو « هب ابملعأ ىأ ( میرم ىلإ اهاقلأ ) هلوق . بولقلا ىف لمب ىأ ( حشلا قلي ) هل

 علسلاب نيمداقلا ةاقالم ىأ ( قلتلا نع ىهن ) هلو . اهل قفوي ليقو « اهاطعي ءانعم ليق

 ءدحاو زکوو ركل ىراخبلا لاق ( ةزكل ینزکدف ) هلوق . تددرت ىأ ( تأكلت ) هلوق : ( ك ل لصف ١

 شحجلا لیقو « مت ىنب ةغل ىف ريغصلا وه : یورما لاق ( مكل مآ ) هلوق . ردصلا ىف ديلاب عفدلا هزيغ لاقو

 ةحرلاو قافشإلا ليبس ىلع نسحلل كلذ لاقو « عضارلا

 حيرصتلا ديغب وه ليقو « مهوبيعي ىأ (سانلا نوزدلي ) هلق . هتافتلا ىأ ( رصبلا حمل) هلوق : ( م ل لصف ١

 هلعبال بوثلا عاتبي نأ وهو ةيلهاجلا عویب نم عون وه ( ةسمالملا نعو ساللا نع یمن ) لو . نينيعلا ةراشإب

 : ىلاعت هلوف ىنعي ( ممللاب هبشأ اثیش تيأر ام ) . هلوق هف ىف هناساب هعبقتي ىأ ( هظلتي ) لق . هديب هسی نأ الإ

 رارصإلا كرت ليقو « هدواعي ال مث بنذلاب ىنأي نأ وهو « سابع نبا لاقام فالخ هريسفت ىف ليق دقو « ممللا الإ

 لوقو ةيلهاجلا ىف ناك ام ليقو « ىرخاألا ىف ديعو الو ایندلا ىف دح هيف تأ ملام لیقو « كرشلا نود ام لك ليقو

 ريغ هينأي یذلا وه ءىثلاب كملا ( بنذب تمملأ تنك نإ ) هلو . رئابكلا نود ام هنأ هلصاحو ىوقأ سابع نبا

 وهو ما تاذ ىأ ؛ ةمال نيع لك نم هلوقو « لتقلا نم برقي ىأ لي وأ لتقي هلوقو « "رصلا فالخيوهو هل داتعم

 ابنال كلذب تيمس سأرلا رعش وهو اضيأ رسكلاب هل عمج ماللا رسكب ( ممللا نم ) هلوق . نونجلا نم فرط

 نيبكنملاب تملأ

 ىازلاو ماللا رسكب (هيتمزهلب ) هلق . شطعلا وأ بعتلا نم هناسل جرغم ىأ ( ثلي ) هلوق : ( هل لصف ١

 ( فوبلملا ) هلوق ۰ كلذ ريغ ليقو « كنحلا لصأ ىف نائئضم امه : ليلخلا لاقو « ثيدحلا ىف هرسف اذك هيقدش ىأ

 هلرق . ةرجنحلا ىلعأب قلا ةمحللا یهو ةام عج ( قلي هللا لوسر تاوه ىف ) هلق . مولظملا ليقو « بوركملا ىأ

 لغاشت ىأ ىبلت ريسفتلا فو ؛ ىنلغش ىأ (قاوسالاب قفصلا یناملآ )
 عوضوم ذإ ةمالع ىأ ءاول رداغ لكل هلوقو « ةيارلا ىأ ( لي هللا لوسر ءاول) هلوق : ( و ل لصف ١)

 سم اهيترح ىنعي ةنيدملا ىأ ( اهنبال نيبام ) هلوق . هعضوم ةمالعو سيئرلا ناكم ةرهش هب دارملاو ةمالعلا ءاوللا

 هلق . اهرامخ ىنعي هيلع هترادأو هضعب “لع تفل ىأ ( ىقثال ) هلوق . دوسلا ةراجحلا تاذ ةرحلا ةباللاو « اهيهناج

 طواي ) هلق . نرتتسي ىأ هب نذلي هنمو « ىنع رتتسا ىأ (ىنم ذال ) هلوق . هلوح اورادتسا ىأ ( هب سانلا ثال )

 « هنبا هاعد ىأ هب طاتلاف هلوقو « هقزلأ اذإ ءىثلاب ءىثلا طال لاقي , هنیطب و هحلصي ىأ هض وح طیلب ىوريو (هضوحت

 كوللا هوك الو ابكالف هلرقو « ماللا مضب ( انکساف ) هلوق . قحليو قصلي ىأ ماعدا نمل ةيلهاجلا دالوأ طبلب هنمو

 نيءاتلا ىدحإ فذخ مولتت دارأ رظتنت ىأ ( متفلا اهمالسإب م"ولت) هلق . مفلا ىف هت رادإو بلصلا ءىشلا غضم حتفلاب

 لقدلا ال رتلا ءیدر ىأ لقدلا وه لیقو « ةوجبلا ادع ام را نم نوللا ( نول ةتسو ةوجب ةعبس ) هلو . افيفخت

 یرلاو ةوجعلا الخ ام وهو ةئيللاو نوللا وه نيالا ليق « ةدح ىلع نيللاو ةياور ىفو لقملا وهو مودلا وه ىذلا

 هنول ديغت ىأ ( لي هنا لوسر هجو ندولف ) هل . ةلخنلا مسا ةنيللا ليقو « رتلا نم طالخالا ةنيللاو نوللا ليقو
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 مل هنآ ديري : دیبع وبأ لاق ديدشتلاب ( هبنذ یول ) هلو . دجاولا “ل هنمو « هلطم ىأ ( هقح هاول ) هو . ابضغ
 باب ةمجرتلا ىف ) هلو . هيلع فطعت ال ىأ (دحأ ىلع دحأ ىواي ال ) هلو . ىحنتو هنع غاز هنکلو فورعملا لعفي

 فرحلا ىلع نالخديال امهو فرح ول ذإ رظن هيف هيلع ماللاو فلالا لاخدإو ول لوق نم ديري ( "وللا نم زوجي ام

 هعضوم ىف هللا ءاش نإ هرک ذنس اک رهاظ ىراخبلا نع باوجلاو ضايع هقلطأ اذك

 دئاسولا اهم ىشحي لخنلا فعس لوصأ نم جرخيام وه ( فيل اهوشحو فيل اهماطخ) هلق : ( ى ل لصف )

 ءايلا نأ ىلإ بهذي ديرد نبا ناكو « اباصأ وهذإ « و له لصف ىف ةنيللاو طيللا مدقت دقو « لابحلا اهنم لتفیو
 لعأ هللاو لطم ىأ ( دجاولا “ل ) هلق . اضيأ مدقت دقو ناتفل واولاو

 ميلا فرح

 مآ كلتف ) هلوق ٠ هتاقدص رظان هدارم لبق ؛ هفلكتي امو ةمزال ىأ ( ىلماع ةنؤم ) هلوق : ( ۱م لصف )
 ءامسلا ءام ىلإ نوبسنب منال راصنالا دارأ ليقو « ثيخلا مبعاجتنال برعلا ديري : ىباطخلا لاق ( ءامسلا ءام ىنب اي
 ايقيزم بقلملا ورمع دلاو رماع وهو

 ءارلا نوكسو ةففخلا ةانثملا حتفو ملا رسكب رذ ىبأ نع ىجابلا ابطبض ( سرم ) هل : € ت م لصف ١)
 عتم ) هلق . نامالا اهانعم ةيسرافلاب ةلك یه ءارلا رسكب هريغو ءارلا نوكسو ءانلا دیدشتب لیصالا هطبضو
 نع ) هلق . عفنتي ىأ هب عتمتي ام عاتملا ( اءاتم ) هلوق ۰ عفتراو الع ليقد « لاط ىأ ةانثملا حتفب ( رابلا
 ىلإ حاكنلا وهو ءاسنلا ةعتمو « جحلا ربشأ ىف ةرمعلاو جحلا ملا ريغ عمج یهو جحلا ةعتم : نالولدم اهل ( ةعتملا

 الو دقع ريغب ابلیس ىلخ تضقنا اذاف ةمولعم مايأو مولعم ءىش ىلع ةأرملا لجرلا طراشپ ةيلهاجلا ىف ناكو لجأ
 دعي ةقلطملا جوزلا ىطعي ام وهو « نهوعتمو : ىلاعت هلوق هنمو « ةقلظملا ةعتم یهو ةثلاث ركذ ثيدحلا قو « قالط

 هلق ۰ ملا رسكب جحلا ةعتم نأ ليلخلا نع حو <« ال ضرفام اهعاتف اهب لوخدملا ريغ امأو « اهلا اناسحإ ابقالط
 نتم ىلع ) هو . مالسلا هيلع فسوي ةروس ىف هيلع ىراخبلا ملكت دقو ؛ ةانثملا ىف مدقت ( أكتم نحل تدتعأو )
 فنروكسو ىلوآلا ملا مضب حاكنلا باتك ىف عقو اذك ( انتم ماقف ) هلوق . مبنوتم ىلع هنمو ؛ هربظ ىأ ( روث
 ماقف یورو «الضفتم ىأ نونلا ديدشتو ةانثملا حتفب رذ وبأ هطبضو اليوط هانعم ليق ؛ ةانثملا رسكحو ةيناثلا
 ايصتنم ىأ الثم

 ( ةلثم موقلا ف نودجتس ) هلق . ءاملا ليسم وهو بشم عمج ( ةنيدملا بعاثم ) هلق : ( ث م لصف )
 هعمجو لتقلاب هي وشتلا نم لعف ام وه اعم امبمضب ىوريو « ةيناث مضو هلوأ حتفب ىوريو ةثلثملا نوكسو يملا مضب
 لصالا فو ملا حتفب ةلثم اهدحاو تابوقعلا یبف تالثملا مولبق نم تلخ دقو : ىلاعت هلوق امأو , نيتمض» تالثم
 هيناث نوكسو هلوأ حتفب لثلاو نوكسلا مث مضلاب ةلثملا ورم وبأ لاق « لاثمالاو هابشالا ىهو ةلثم اهدحاو تالثملا
 هنمو « داسجالا ةفص ىلع ةروصم روص ىأ ( ليثامت ابف ) هلوق ٠ نوکرشلا هب لثم هنمو < نذالاو فنآلا عطق

 ةمدقملا # ۲۸ م
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 هنأ ىلع اذهو نيتبصتنم ىأ ( نيتلثع رانلاو ةنجلا تبار ) هلوق . لاثمت اهدحاو مانصالا ىه ليئاقلا هذه ام هلوق

 لثمتف ) هلوق . ىب هبشتب ال ىأ (قروص ىف لثمتر ال ) هلوق ۰ الاثم ىأر هنأ لمتحيو ربظالا وهو ةقيقح ايهآر

 هلوقو « مهتبوقع ليقو « دهاحب هلاق مهتنس ىأ ( نیل والا لثم ىضمو ) هلق . الثم هب رضو هدشنآ ىأ ( رمش تیب

 نبا لاقو « لثمالا ثرنأت ىه یا تقیرط هلوقو « ةربع هريغ لاقو « ةداتق هلاق هدعب نمل ةظع ىأ نیرخالل الثم

 فرشالاف فرشالا ىأ لثمالاف لثمالا هنمو « مهدعأ مبلثمأ ةنييع

 حرط هنع ربعو هل داعب اب مفلا نم ءاملا لاسر] هانعم ( ايف جف هلوقو « ابج ذجب لقعو) هلوق : ( ج م لصف )

 فیرشلا ليقو « مظعلا هانعم نآرقلا ءامسأ نم ديجلاو كيلع نونتب ىأ ( كن ودجم ) هلوق ۰ قیدزتلاب مفلا نم ءاملا

 حتفت دقو « هينا نوکسو هلوأ حتفب (لجيا راک ) هلوق . عساولا فرشلا دجلا لصأو اضيأ ىنسحلا ءاممالا نم وهو

 نم هنال ةدئاز مملاو سرتلا وهو نمب عمج ( ةقرطملا ناجا ) هلق . ءام ةءولع یدب الا ىف جرخت ىتلا تاغافنلا ىه

 ةدئاز ىهو اضیآ رسكتو ملا حتفب وهو ةكم لفسأب عضوم وه ( ةنجب هايم اموي ندرآ لهو ) هلوق ۰ ةنجلا

 رسکو ةائثملا مضب ( أوشحتما دق ) هو . فورعم وهو بارع عمج ( بیراح نم ) هلوق : ( ح م لصف )

 مظعلا روبظو دلجلا قارا شحاو هتقرحأ ىأ رانلا هتشع لاقي امبحتفي لیصالا هطضو هلعاف مسي ملام ىلع ءاحلا

 اوضبقنا هاتعم ىدوادلا لاقو « فورعملا وه تشحأو ةيفل تشع لاعفالا بحاص لاق « ملا هشعأ بوقعي کحو

 ىأ ( نيلحم ) هلوق ۰ اصلاح ىأ ( اضع ) هلوق . هدنعام تجرختسا هتضع لاقي ( ضيحتللا ) هلوق . او”دوساو

 لاقي « لادجلا ليقو « ديكلا ليقو « ةوقلا ليقو «ةب وقعلا ىأ ( لاحم ا ديدش وهو ) هلق . طحقلا وهو لحنا مهءاصأ

 تیع لاقي < هوعآ هلرقک وه ( هاعآ ال ) هلوق . ابصلخآ ىأ ( مهيولق هللا نحتما ) هلق لداج ىأ هرمأ نع لخام

 هتلزأ اذإ هوحمآ هتوعو هاعآ

وقو « نفسلا خرلا رخم ) هلوق . مظعلا لخاد ىذلا نهدلا ىأ ( ابقوس خ) هلوق : ( خ م لصف إل
 (رخاوم هل

 لاقو « اهردصب ءاملا نفسلا قشت ىنعملاو قشلا رخلا : ديبع وبأ لاقو « حبرلا تلبقتسا اذإ ةنيفسلا ترخع ليلخلا لاق

 (ضاخم تنب ) هلق . املا روبظ اولعجا ىأ حيرلا اورخمتسا ثيدحلا فو حيرلاب كلفلا یرج توص رخ : ءارفلا

 ىأ ( ضخم باطوآلاو ) هت . قلطلا ضاخلاو لماحلا ةقانلا ضخاملاو ةبناثلا ةنسلا ىف یهو ابمأ تامح ىلا یه

لخع امدحاو ( نملا فيلاخم ) هلوق.. هنم هدبز جرخيل هؤاعو كرح ىذلا وه نالا نم ضيخلاو « كرحت
 وهو فا

 : نعلا لهأ ريغل ملاقالک

 هنمو «حلص ة"دم هنييو هنيب لعج ىأ لادلا ديدشتب ( نايفس ابأ امف دام ىلا ةدملا ىف ) هلق : € د م لصف إل

 كاذب ىمش ليق اثلثو الطر عسي ليك وهو دملا ركذ رركتو ( دملاب ًاضوتو ممدحأ دم ) هل . مهتددام اوءاش نإ

 ةدام ) هلو . ةيمأ ىنب نمز ىف ديز دملا نأ ىلإ ةراش] ( لوألا دملا ) هلو . ناسنإلا نك ءلم ) عسي هنال

 هيدي دعي نأب ردقم دملا لصأ ليقو : ريثألا نبا ةرابعو « انيديأب ىلا خسنلا میمج ىف افک « هلم عسي هنأل > هلوف (۱)

 امامط هيفكح ًالييف
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 هلق ۰ مهل نوليطي ىأ ( ىغلا ف مود ) هل . عفتراو لاط ىأ ( راهلا دثماو ) هلق . هنرع ىأ ( مالسإلا
 ءىثلا دم لوقت امدابزو ىأ ) هز لک دادم) هل . هطوح ردع هم و « هيف لمر 0 ىذلا نيطلا وه (ردلا)

 حا ف امرسك زوج و هم ومطم مملاو نيكسلا یه رركستو ةب دم عمج ( یدم ایل سلو ( هلو ۰ ادادمو ادم

 ( نذؤملا توص یدم) هلوق . دلب نردم نال نیدم لهأ ىلإ ىأ ( ندم ىلإو) هلق . درفلا ف اضيأ اهرسك زوج و
 هاتنمو هتباغ ىأ

 هيف لاقي ةبعاللا دنع جرخ قيقرلا ءاملا مال حتفب ىذملا دودم ( ءاذم الجر تنک ) هلق : 6 ذ م لصف )
 ليق ابحتف زوج و لاذلا سسکب ) تانايذاملا ( هلو . ءاع طولخم ليلق ىأ ( نبل ةقدم ) هل نا لجرلا یذم

 رابكلا رابنالا ليقو « رافصلا قاوسلا ىه

 دحاولا لاجرلا نم ءرملاو هظفل نم هل عمجالو ةيذثت ناتأرلاو ءاسنلا ةدحاو ( ةأرملا ) هلوق :( ر م لصف إل
 دملاب ةآرملاو قالخالا مراكم یه ( ةءورملا ) هلوق . نآرماد ؤرمأ مال البو هميه مض زوجو نوء عمجلاو
 معنلا دبرم ) هلوق ٠ ةيؤرلا ىأ ملا حتفب ةآرملا هيرك هلوق اذكو ةدئاز لاو هتروص صخشلا ايف ىري ىلا رسكلاو
 نم ةفئاط مث ( ةئجرملا نع هتلأس ) هلة . عيبلل لبالا هيف سبحت ىذلا عضوملا ره ( دبرملا ف تعضوف هلوقو
 . قعاوصلا نود ران ليقو « طاتخلا بیپللا جرالا ( جرام نم ) هلق . ةيصعم ناءإلا عم رضي ال لوقت ةعدتبملا
 جرمو طلتخا ىأ ( سانلا رمأ جرم ) هلق . باودلا هيف رمت تابن هيف ضرأ جرملا ( ةضور دأ جرم ف ) هلوق
 ىأ ( نوحرع ) هل . ردق ىأ ( لجرم ) هلو . نهرلا ةروس ىف فنصلا هيلع ملكت دقو امیطلخ نيرحبلا
 ركاملا دراملاو ءارلا نوكسو ملا حتفب درملا نم وهو لصالا ىف اذك ًاذرمتم ىأ ( اديرم) هلوق . دهاجب هلاق نورطیپ
 هلوق . ةاحسملا ىهو ملا رسكب رم عمج ( مرور“ ) هلوق ۰ ةوق ىأ ملا رسکب ( ةرم ) هلوق . رشلا ىف غلابملا وهو

 . ذفان یوق هريغ لاقو « بهاذ ىأ دهاجب لاق ( رمتسم ) هلق . ءاظلا ىف مدقت هکم جراخ عضوم ( ناربظلا رم )
 ريغ رخآ محن مزرملا نأب بقعت دق ( ءازوجلا مزرم وه ىرعشلا ريسفت ىف ) هلوق ۰ ماشع ىأ ( سانلا رم ) هلق
 وه ملا میضعب رسكو اففخم ملا مضي ( ضاره هباصأ ) هلو . ةعارخ ىنبل ءام ( عيسبرملا ) هلو . یرعشا
 لیز بحاص ىلع ةضي رم لب بحاص وأ حي ىلع ضيرم ىأ ( حصم ىلع ضرع درويال ) هلق ۰ را تاهاع نم

 هلوق . كش ىأ ةيلاعلا وبآ لاق ( ضرم مولف ىف ) هلق . هضرم ىف جامی ىأ ( یتیب ف ضرب نأ ) هلوق . ةحيحص
 نم عردلا وه رركتو ملا رسک ( ىطرع ىف هلوقو ‹ نبطورم ىف ) هلوق ۰ عطقتو فتتنا ىأ ( اهرعش طرم )
 هلق دوسأ رعش رم لحرم طرم ىف هلوق هديؤيو « ءاسك : ليلخلا لاقو « ليمش نب رضنلا هلاق رضخأ زخ
 ٠ . اهذفنأ اذإ ةيمرلا نم مبسلا لصفتب اک هنم نوجرخي ىأ ( نيدلا نم نوقري ) هلو . تكممت ىأ ( تغرمتف )
 هلق ۰ ةدئاز هميمو هظفل نم هل دحاو الو نالو نطبلا لفسأ نم قرام فاقلا ديدشتب وهو ( نطبلا قارم ) هلو
 ىهتنا محللا نم ةاشلا فلظ نيبام ةامرملا : ىراخبلا لاق ( نيتامرم ) لوب . ماعرلا نم عون وه ( ءارمح هرمرم )
 ىأ ( ةنووراتفآ ) هلق . افصلا ةنيرق تيمس اهبو.ةددحلا ةراجحلا ىه ( ةورلا ) هلق ٠ ملا ةروسکم یهو
 ىف مهن] الأ هلوقو « انيرامتو كيرامأ الو « قوفلا ىف یراتب هنمو « ةيرملا نم هيف نوكشت وأ ءارملا نم هنولداجت
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رسكو ملا حتفب ( «یرلا) هل . نوكشي ىأ نورتچهاوقو « كش ىف ىأ میر ءاق نم ةيرم
 زومهم هرخآ ءارلا 

 نوكسو ممل مط یرلا امأو < موقلحلا ىأ
 فيفختب (ةيرام اهل لاقي ةسنك ( هلوق . لكؤي ىذلا وبف رمه الب ءارلا

 مب ىنلا ةيارس مسا ریظن وهو ءايلا

) هلو . لصالا ىف هرسف ةليلق ىأ ( ةاجرم ) هلوق : ( ز م لصف )
 ىزأم نم تضفأ اذإ ءاطع لاق ( ةفادزم

 لسیفو « هللا ىلإ بّرقت ال ليقو « مبعاتجا ىأ اهب موقلا فالدزال كلذب تيمسو رسح ىلإ ةفلدزملا ىف ةفرع

 واش هلوقو « محل ةعزم ) لوق . اضيأ حمقلا نم منصیو ريمشلاو ةرذلا بارشب هرسف ( رزلا ) هلو . كلذ ريغ

 باهذب اوری ىأ ( قزم لک اوقزمي نأ لر . هعطق ىأ ( هقزم هلو . ةقرفم ةعطقم محل نم ةعطق ىأ ( حزم
 باحسلا ىأ ( نزاا ) هلوق . قيضملا وهو مزأم امهدحاو ( نامزأملا ) هو ۰ ممكلم

 هحسل ليقو « أرب ةهاع اذ حسم اذ] ناك هل كاذب ىمس لبق ( میرم نب حيسملا ) هلوق : < س م لصف )
 « هديغو ىمخنلا مهاربا لوق اذهو قي دصلا وه ليقو « هل صمخأ ال لجرلا حوسم هنال ليقو « هتحايسو ضرالا

 راک أ (لاجدلا حيسملا هلوق ۰ كلذ ريغ ليقو « هب احودع دلو هنال لیقو « نهدلاب هحس ايركز نال ليقو

 كلذ ريغ هيف لیقو «ضرالا هحسل لیقو « هيفيع یدح) حسل كلذب ىم : ديبع وبأ لاق « لوألا هنولوقي ةاورلا

 « ديدشتلا عم ةمجعملا ءاخلاب هلوقي نم مهنمو ةلمهملا نيسلا ديدشتو ملا رسكب هنولوقي ةنللا لهأ ضعبو « اضيأ

 احيبق اقلخ هقلخ اذإ ةخسمو « انسح اقلخ هقلخ اذإ هلا هحسم ةمجعملاب ىذلا دض ةلمهملاب حيسملا متي وبأ لاقو

 نيطلا اهب علقي ىتلا ةلالا یهو ةاحسم عج (ىحاسملا ) هلق . هوملتسا ىأ ( اولح نكرلا اوحسم الف ) لق . انوملم

 ىل یتا ةلساسلا یهو لقملا فيل وه لاق ( دسم نم لبح ) هلق . رمجتسب ىأ (هنيميب حسمتي الف) هلوق . هوحنو
 نآل هترشعو هقلخ نسحلا الثم هب رض (بنرآ سم سل ا) هلو . اساسم هسا هسام ردصم (ساسم ال ) هلوق . راثلا

 ديدشتلاب ( كيسم) هلوق . عاجلا ساسلاو سلاو ابعماجأ ىأ ( اهسمأ نأ نود ام ) هلوق ۰ سلا نيل بنرلا دلج

 كسم تاذ لیقو « كسلاب ةبيطم ليق ( كسم ةصرف ) هلوق ۰ لخبلا نم هلوآ حتف عم فیفختلابو ليعف نزوب

 بیطلا بيطأ وهو فورعم كسلاو فوص ةمطق دارلاو دلج ىأ ملا حتفب

 هلوق ۰ طولخم جوشعو طیلخک جیشم لاقيو « لصالا ىف هلاق طالتخا ىأ ( جاشمأ ) هلق : ( ش م لصف إل

 طشعام ليقو « هلثم فاقلابو هنم طشملا ىف جرخو رمشلا نم طشمب ام ءاطلابف ةقاشم ىوريو (ةطاشمو طشم ىف

 ىف عقوو « طاشمأ عمجاو مضلا زوو هيناث نوكسبو ابمضيو ملا ركب اهب طشمب ىتلا ةلالا طشملاو ناتكلا نم

 وه ( مارحلا رعشملا ) هلق . كرعش ىحرس ىأ ىطشمتو ىطشتما هلوقو « طلغو ديدحلا طاشم یسباقلا ةياور

 هلوأ رسكب قشملاب غوبصم ىأ ( قشع بوث ) هل . هثلاث حتفو هلوأ رسكب فورعم ( صقشملا ) هلو . ةفلدزم

 مطب ( للشملا ) هلؤق . ةذفانلا ريغ ىه هريغ لاقو « ةوكلا ىه ضايع نب دعس لاق ( ةاكشالا ) هلوق ٠ ةرفلا وهو

 هنم املا طیبی ىذلا لبجلا وهو رحبلا ةيحان نم ديدقب عضوم ديدشتلاو نيشلا حتفو هلوأ

دلب القثمو اففنع ملا رسكب یهو قل ىنلا ةفص باب ىف اهركذ عقو ( ةصيصملا ) هلوق : ( ص م لصف إل
 



 لك وه : لاق ( عناصم ) هلوق . صملا نم لوالا داصلا حتفب ( تاللا رظب صصمأ ) هلوق. ةفورعم ماشلاب

 عنص ءان
 ( ةغضم دسجلا ىف ) هلق . كيرحتلا غضملا لصأو هتبهذأ ىأ ( اهرفظب هتغضم ) هلوق ن ( ض م لصف )

 هب حرص اک بلقلا دارملاو محلل ةعطق ىأ

 لاقيو  ترطمأو ءامسلا ترطم لاقي « هيلع رطملا لوزن بلط ىأ ( رطملا ىف رطمت ) هل : 6 ط م لصف إل
 رطملا قلطا ام ىنعي « اباذع الإ نآرقلا ىف ارطم هللا ىمسام ةنيبع نبا لاقو . باذعلا ف ترطمأو ةمحرلا ىف ترطم
 (تاطمتف ) هلوق . ( رطم نم ىذأ کب ناك نإ مكيلع حانج الو إل ىلاعت هلوقب بقعت و « باذعلا ىلع الإ نآرقلا ىف
 تا روظلا وهو اطلا نم وه لبقو « ددم ىأ طط هلصأو تبط# باوصلاو مو وهو زمهاب لصالا ىف عفو

 لطملا ( ىنغلا لطم ) هلق . ةفورعم ةلآ وهو قارطم عمج (قراطع ) هلق ٠ هربظ ىأ هيطمتب هاطم دم ىطمتملا

 هبلط عم هلجأ لح ام ءاطعإ كرت وهو فورعم

 ( برعلا نداعم ) هلوق ۰ ةراشالاب ريسفت وهو کم : سابع نا لاق (داعم ىلإ ) هلوق :( عم لصف )

 عضوم وه ( س'رعملا ) هلوق ٠ ةفرعب فوقولا عضوم وه ( فرعلا ) هلوق ۰ لرصالا نع ةيانك رهو ندعم عج
 ( اوضعتماف) هلق . ةمجعملاب ىوريو.« ريغت و ضبقنا ىأ ( هجو رعمتف) هل ٠ ةنيدلا نم لايمأ ةتس ىلع فورعم

 هلو . طقسو فتتنا ىأ ( اهرعش طعمت ) هلوق . مهياع هتقشمو هل مهتهاركل كلذ نم اوفنأ ىأ ةمجعم داضب
 لحب وهو ةيعمأو ءاعمأ عمجاو دملا زوحيو رصقلاب ( دحاو اعم ىف ) هلوق . تبلقتو تکسکحت ىأ ( تكممتف )
 ةغل اهرسكو تلصو اذإ حتفتو نوكسلاب ( عم ) هلق , ناسنإلا نم لک الا

 مدقت دقو ةلمبملاب یورو « ةرغملاك رحأ راص ىأ ( هبجو رغمتف ) هلوق : ( غ م لصف )

 وه لب ليقو « تیبا ءانب عفر نيح هيلع ماق ىذلا رجحلا وه ( مهاربا ماقم ماقملا ) هلوق : ( ق م لصف إل

 بكار وهو هسأر تلسغ ثيح مهاربال لیعاعا جوز هتضو ىذلا

 لیینزلا وه ( لتكم ) لوټ . ريفصلا ليقو « مهناذآ يف مبمياصآ لاخد] ىأ ( ءاكم ) هلوق : 6 ك م لصف )
 (كوكم) هلق ٠ صقنأب نا ءاطعإ ةسكامملا ( كتسكام ) هلوق ٠ انقأ ىأ ( ديعب ريغ انئكف ) هلق . ةفقلا وهو
 كلذب تيم“ لبق ( 6م ) هلوق ٠ لصالا ىف هلاق كناكم ىأ ( مكتناكم ) هلوق . افصنو اعاص عسي قارعلاب فورعم
 ةريثك ءامسأ الو بونذلا كمت ابن ليقو « اهئام ةلقل

 ءاطعلا ةعسو دوجلا ةرثك نع ةرابع ىم هللا نيم هلوقو ۰ ءلملا ةديدش ىأ ( یالم ) هلوق : ( ل م لصف ١)

 هيناث نوكسو هلوأ رسكب أرقي هنا ليقو « ةرشعلا وه هيناثو هلوأ حتف عم روصقم زمهلاب ( اما اونسحأ ) هلوق
 فارشالا لاو « انيلع اوغب دق للملا نإ . هنمو ةعاجلا اللاو ضرالاو تاومسلا ءلم هنمو « اضبأ هجتم وهو
 ىأ مفلا المت ةلك هلوقو ٠ ضرالا نم عستا ام هلصأو لعالا الا اذکو هنم ريخ الم ىف هترکذ هنمو « ءاسؤرلاو

 ريسفت یف هلوقو ءداوسو ضايب هفوص ىف ىأ ( حلمأ شبك ) هل ٠ ىنغ ىأ زمهلاب ( آلم ىلع ) هلوق ۰ ةميظع



 — ماد

 نم ضرالا هب تشرف ام یهو ةدحوااب نکسلا ناو لیصالو كلا اذک نيطلا وه هلرآ رسكب طالم لک حرصلا

 هللا لم ال هنمو « ةمآسلا وهو لاللا نم ( هناا ) لوق . هداز دفنو رقتفا ىأ ( قلمأ ) هلو . اهريغ وأ ةراجح

 . ناتغل تيلمأو باتکسلا تللمأ لاقي (هيلع تالمأف ) هلوق ٠ هريسن ىف كلذ ريغ ليقو « ةلباقملا نم وهو اول ىتح

 ءالم ضرالا. نم ليوطلا عساولل لاقيو « ايلم ترس : هنمو « ةوالملاو ىلا نم مهل تلطأ ىأ ( مهل تيلمأ ) هلوق

 | ةئيدملا نم اليم رشع ةينامث ىلع عضوم نيمالب ( لاميو ) هلوق . لصالا ىف اذك

 بر ىنعمب نف ام نم یه ليقو « هيتفش كرحمام اريثك ناك ىأ (هيتفش كرحي ام ناكو ) هلوق : € م م لصف )

 : رعاشلا لوق هنمو « ةفاك امو

 مفلا نم ناسللا قات هبجو ىلع ةيرض نرقلا برضن اممل انإو

 الثم ةيطعلا امهدحأ نيبجو ىلع برعلا دنع ةحنملا ( هل ريخ هاعأ کدخآ حنم نال ) هلوق : ( ن م لصف )

 ةحينمو ةحينملا هنمو « اهدريو اهنبلب عفتنيل الثم ةاشلا هیطعب نأ وهو نابلالا تاوذب صنخ رخآلاو ةلصلاو ةيملاك

 لاق ( عصانملا ) هلق . كم برقب وهو بلاعتلا نرق وه ( لزانملا نرق ) هوَ . فورعم ( ليدنم ) هلق . دنعلا

 : ةياور ىف لاق ( فصنم) هلق . ةئيدملا جراخ حيفأ ديعص ثيدحلا ىف ءاجو ةنيدملا جراخ عضاوم اهارأ ىرهزالا

 ةزع ىأ نيكستلاب لاقيو « عنام عمج ینومنع ةعاج ىأ كيرحتلاب ( ةعنم ) هلق . هريسفت وهو فيصولا فصل |

 لاو هلبرغي ليقو « هروشق نم حمقلا قني ىذلا وه اهرسك زوجي و نونلا حتفب (قنم لهأ ) لوقف . اهب عنتمأ عانتما

 . امهالعأ دارلاو نابناجلا نالهاكلاو لهاكسلا ىلعأ وهو فو رعم بكنملا ( رفاكلا ىكنم نيب ) هلق . ةدئاز هيف

 هلق ۰ « ت م» ىف مدقت دقو « ةرقلا وهو نما نم وه ( انتم ماقف ) لوټ . امناوج ىأ ( اہکانم ىف اوشمان ) هو

 ركذي ىذلا وهف یذالار نملاب هلوق امأو « ىلع هللا هزم نم هنمو « ءاطملا وهو نملا نم ليضفت لمفأ (سانلا ”زمأ نم)

و ىطعأ اذإ نم لاقي « عوطقم هريغ لاقو « بوس ريغ هريسفت ىف لاق « نونم ريغ هنمو ؛ هب حدتنل هءاطع
 اذإ نم

لع طقسي ءىش هنأب بقعتو ةغعص نملا هريسفت ىف لاق ( یولسلاو "نما ) هلوق . ءاطعلاب حدمت اذإ نمو عطق
 رجلا ى

 ىأ ( هتأسنم ) هلق . جالع الب اوفع ىتأت امنوكل نملاهبشت اهنأ ىنعملاف نملا نم ةأككلا هلوق امأو « نيجنرتلا وهو

ای نب ورم هبصن نص وه ( ةيغاطلا ةانم ) هلوق . توملا ىأ اففخم هيناث مضو هلوأ حتفب ( نونملا ) هلق . هاصع
 

 ینم لاقي « ريدقتلا نم وه لاقيو « فطنلا نم ىأ ( نونمتام ) هلوق . ال لبت دزالا تناكو ادیدق لی امم رحبلا ةبجل

 هل وصح ردقي هبحاص نال ردقلا وهو نونلاو ملا حتفب ىنملا نم ذوخأم وه لاقي « اذك تينمأو هردق ىأ ءىثلا هللا

 هلوق ٠ لذني مل ىأ ( نمي مف ) هلق . ىنمت اذ ةفطن نم هنمو « ینامالاو مضلاب ینلا عمجاو ةينمالاو ةينملا ممالاو

 قاري ىأ ءامدلا نم اہیف ىنمب امل كلذب تيعمو رسح ىلإ ةبقعلا نم اهدح رصقلاو رسکلاب ( ىنم )

 هب فصوب ام شكأو قذاحلا ىأ ( رهاملا ) هلوق . عجاضملا نووست ىأ ( نودبمت ) هلق : (ه م لدف ١

 .ديز وبأ امحتو ةفيعض ةغل ابن لاقيو « تربمأ متاح وبأ ركنأو ةأرملا تربم لاقي قادصلا ربلاو « خاسلا

 ( ةلبلل ىه ام ) هلق . ةقرز ىف ضايب لیقو « اهريغ الو ةرح هبوشت ال ضايبلا سلاح ىأ ( قبمأ ضيبأ ) هلق
 هلصأ نأ مهطعب معزو اقفر ىأ ( الم) هلق . هرسكو هحتف کحو هلوأ مضب روبشلاو هحيقو مسجلا ديدص وه



 سلفا =

 ىكحو ةحوتفم مملاو مهتمدخ ىأ ءاحلا نوكسب لوألا ( مهسفنآ ةئبم هلوقو « هلهأ ةنبم ) هلق . ال هيف تديز هم
 اونهتماف هنمو « نهام دحاولاو میسفنآ ةمدخ ىأ تاحتفب ىناثلاو لمعلاب ةقاذحلا ةنبلاو یمصا)ا هركنأو اهرسك
 نيمآلا نميهملا لاق ( هيلع انمیبم ) هل ٠ ةليعف نزوب ليقو ةمرخم نزوب یهو ةفحجلا ىه ( ةعيبم ) هلو . اوجلاعو
 ‹ ايهم میم عضوم رجاه ةصق ىف عقوو « اذهام اهانعم ةينامي ةملك یه ( ميم ) هل . هلبق نم ىلع نيمأ نآرقلا
 ٠ سبللا نمل فرح ىلع ةملك لك ىف رصتقاف مالا اذهام اباصأ نأ نيرخأتملا قاذح ضمب دافأو فورعملا لوالاو
 ثيدح ىف هلوقك مابفتسالل در” دقو « رركت دقو « رجز ةملك ( هم ) هلو ٠ دهاجب هلاق فيعض ىأ ( نیم ) هلق
 تکسلل ءاهاو ام هلصأ نأك نوكي اذام مث ىأ هم مث ىموم

 بقاعلا هيلع بساحا هلمعب قبوملا هريغ لاقو « تاكلملا : یراخبلا لاق ( تاقبوملا ) هلو : ( و م لصف )
 اهتميلف ) هلق . توملاو نوعاطلل مما وهو حتفيو ملا مضب ( منغلا صاعقك ناتوم مث إ هلق . واولا اباصأو
 ( تاوملا ) هلق . ىلهاجلا تولا ةلاح ىلع ىأ ملا رسكب ةيلهاج ةتيم تام دقف هلوقو « تحتار بهذيل ىأ ( اخبط

 زمهتال دقو زومپم مضلاب ( ةتؤم ) هلق . نیتحتفپ ناتوم لاقيو « دحأ كلم ىف وه الو رمعي ملام ضرالا تاوم
 (تدام) ىل . برطضت ىأ رحبلا جوم جومتو اوطلتخا ىأ (سانلا جام ) لوق . ءاقلبلا نم بيرق ماشلاب عضوم
 جحلا ىف سانلا عاتجا ىأ ( مسولا ) هلق ٠ لصالا ىف هرسف رودت ىأ ( اروم رومت ) هلو . هانعمو هنزو تلام ىأ

 تاغل مست هيفو « ناقوم نيع لكل و ابقش فرط نيعلا قومو« برعم ىسراف فخلا وه ( اقوم ) هلو . هديغو
 لاقيو « لظ نزوب قمأو ةعيرالا ىف زمحلا ريغبو ةعبرألا ىف زمحلاب لاع نزوب قامو یضاق نزوب قامو قامو قوم
 اياغبلا ىهو سيماوم ىلع اضيأ عمجيو « ةسموم عمج ( تاسموملا ) هلو . مدقملا قالاو رخ لا قوملا

 «یعابر هتثامأ ةياور ىفو ( هتثام ماعطلا نم غرف الف ) هلق . لبق مدقت ( ةتيم ) هلوق : ( ى م لصف )
 هعنصت ءاسنلا تناك « هنع هللا ىضر ىلع لاق ( ةرثيملا ) هل . ءاملا ىف هتسرمو رةلا تالح ىنعملاو ةغل ربشأ لوالاو

 ( ةدئاملا ) هلق . ريفولا ءیشلا نم واولا هلصأو ةدئاز مملاو رثايم عمجباو عابسلا دولج ةربلا ليقو « نيتلوعبل
 ىذلا ناوخلا ابلصأ ةدئاملاو « لصالا ىف اذك ىنديمب ىندام لاقي « ابجاص اهب ديم ینعلاو ةيضار ةشيعك ةلوعفم ابلصا
 نم كلذل دعب ىذلا وهو سراوخ هل نكي لو هترفس ىأ هيلي هللا لوسر ةدئام ىلع لكأ هلوق امأو « هيلع لک وب

 دلو . هسفن ماعطلا مسا وه ليقو « ماعط هيلع ناک اذإ الإ ةدئام هل لاقي ال لاقيو « سنأ نع حص اک بشخلا

 هلق . عطقتت لصالا ف هرسف زيمتت ىأ ( زیب داکت ) هلوق ٠ ماعطلا نم ىودبلا هراتميام ةريملا ( كلهأ ىريم )

 ىأ هريغ هطامإو وه هطام لاقي ( طمأ هلوقو « ىطيمأ ) هلق فورعم وهو اضدأ نونلاب لاقيو ( راشيملاب )

 رادقك ) هلق . عيملا مسالاو ىرجو لاس ىأ (ءاملا ىف حلملا عاني اک عاما الإ ) هلق . طيملا مسالاو هاحنو هدعبأ

 ليم ىثملاو ) هو . هب لحتكي ام ىلعو اليم نوثالث هنمو « عاب فلأ یهو ضرالا نم ةفاسم ىلع قلطي لیلا ( ليم
 لیلا لك اولی الف هنمو . اهريغو ماسجالا ىف لیلا اولمعتسا دقو بورغلل اهوند تقو ىأ ملا حتفب ( سمشلا
 ةدئازو ةفوصومو ةلوصومو ناو مابفتسالل درت ( ام ) لوق . تاغئاز ليق ( تالی« تالئام ) هلو



 — ۱۲ تب

 نوللا فرح

 ؛ یعسپ ىعس لثم یانی ىأن دعبلا ىأنلاو « یعرلا بلط یب دعب ىأ ( رجشلا ب یان ) هلوق : ( | ن لصف إل

نزوب هون ءانو « راح راح لثم ءانب ءاف ابولقم لاقب و
 مث هلوق امأو « دعابت ىأ هردصب ءان هئمو « رودي راد 

 ءان یراخبلا لاق  سابع نبا هلاق « نودعابتب ىأ ( هنع نوأنیو هنع نوني مد ) هلوق ٠ موقب هانعف ءونب بهذ

 ةبيركلا هتحنار ىأ نون اهدمب ةانثملاب هنتن الإ ىوريو « جيضن ريغ ىأ ( هثین الإ هارأ ام ) هلوق . دعابت

 « هللا نع بلا ةزمحلاب ءىنلاو نآرقلا مظعلا أبنلا ىراخبلا لاقو « ربخلا ىأ ( أبنلا ) هلوق : ( ب ن لصف إل

 أبنلا ليقو « مه زانم ةعفرا ضرالا نم عفترا ام وهو أبنلا نم قتشا ليقو ؛ هرمأب هللا هربخآ ىأ لوعفم ىنعم ليقو

نم اقتشم امإو اليبست امإ زمملا كرم شيرق ةغلو ىلاعت هللا ىلإ قيرطلا هنال كلذب ىمس قب رطلا
 عافترالا وهو ةوبنلا 

 بحي هبحاص ىلإ امم دحاو لك هذبني نيئيشل ةعيابملا ىهو اب یهلا عوببلا نم وه ( ةذبانملا نع ىب ) هلوق

خ ) لوو . رايخلل امطق ذبنلا لمجك كلذ ريغ هريسفت ىف ليقو « امبعبب كاذب
 ةبثلاو ةمطق یآ ( طسق نم ةذبن ىذ

 طيقل ىأ ةفاضإلاب ىوريو . درفنم دعابتم ىأ ( ذوبنم رق ) هلق . ميميتاوخ سانلا ذبنف هنمو « حرطلاو ىرلا

 دعب ذوبنم هيلع قاطی دقو احورطم ماد ام ذوبنمو ذخأ اذإ طيقل هل لاقيو « دلوبام لول اريغص حرط نم وهو

نف هلوقو « ةيحان تدمق ىأ هب تذبقناف هلوقو « ذوبنم ىف ىنأ مع ثيدح ىف هنمو « زا دخلا
 « هانيقلأ ىأ هانذب

 « مهيبو كنيبام ضقن ىف رمالا مهل فشكا ىأ ءاوس ىلع مهلا ذيناف هلوقو « تادتعا ىأ ابلهأ نم تذبتنا هلوقو

 ماسج لا ىف لعفلاو لوقلاب حقي ذبنلاو « مهنيب ناك ىذلا دبعلا ضقن ىأ سالا ىلإ ماعلا كلذ ىف ركب وبأ ذبنف هنمو

 وأ را حرط وه ذابتلاو هريغو رل نم ةبرشآلا نم لمعيام وهو ثيدحلا ىف ررکت ( ذيبنلا ) ِهْلوَق . ىناعملاو

و . باقلالاب ىعادتلا نع اوف بقلا كيرحتلاب نبل ( اوزبانت الو ) هلق . ءاملا ىف بيبرلا
 (اشابن الجر نأ )هل

لهأو ءاهورمع نيذلا ماشلا یراصن مه ( طابنالاو طيهنلاو طبنلا ) هلوق ۰ روبقلا شبني ناك ىأ
 اوم“ قارعلا داوس 

م ( عبذي ) هلوق ٠ ةزمهلا ىف اضيأ مدقتو سانلا نم ليج مث ليقو « هجارختنماو ءاملا مهطاينتسال كاذب
 « عبنلا ن

 سکسلاب و حتفلاب ةقبن اهدحاو ردسلا رم قبنلاو ارم ىأ ( ابقبن اذإو ) هلوق ٠ ضرالا نم ءالا جورخ وهو

 ( ابن ) هلوق ٠ ميس هل لاقي امنإو ابظنل نم اه دحاو ال ةييرعلا ماسلا یه ( لبنلا) هلوق . نكسيو اضيأ

 دعب ىأ رصقلاب

 (ةنثم) هلوق . اف ىأ ( مهقوف لبجلا انقتن ذل ) هلو . دلت ىأ ( ةمييبلا جت ک ) هلوق : تن لصف إل

 ءوتتلا نم هزداب ىأ ( نيبجلا ءیتن ) هلو . ةتنلا فيجلا دارأ ( ىنتنلا ءالؤه ) هلوق . ةحيبق ةملك ىأ

  هرنف هفن نام جرختسا مث ءاملا قشنتسا ىأ هنم لعفتسا ینتساو ( راثنتسالا )هلوق : €( ث ن لصف إل

 ىل لثت ) ه]وق . ىنمب امهو ةدحوملابو نونلاب ( انئيدح ثاتال ) هلوق . فنالا فرط یهو ةرثنلا نم لبقو

 همامط لثتذيف هنمو « اهيفام نوجرختست یآ اهنولثتنت متنأو هنمو « ایف ام جرختساو ابص ی ( هتنانک

 وهو فيسلا ةلاح ىأ ( داجنلا لیوط ) هلوق . ةمالسلا وهو ءاجنلا نم ( اجنمال ) هل : € ج ن لصف )



۱۱۳ — 

 «اعفت رم ناك ام لك ىلع قلطي دجن و ةفوكلا داوس ىلإ سرح نيبام اهدح ( دحن لهأ ) هلق . ةماقلا لوط نع ةيانك
 ىنأ ( هذجاون ) لو . نايدثلا امه لبقو « رشلا قيرطو ديسخلا قيرط ىأ ( نيدجنلا هانيدهو ) ىلاعت هلوق امأو
 نارحن لهأ هنمو « نارجن ىلإ بوسنم ىأ ( ارج درب ) لو . مودقب اهرسك ىأ ( ةبشخ رحب ) هلو . هباينأ

 ىالثلا نم مجلا مضب ( سجني ال نما ) هلق ٠ رضاع ىأ ( زجانب ابلاغ اومیبت ال ) و . ةفورعم ةنيدم یهو

 ةدايزلاو امف سیل امب ةعلسلا حدم وه مجلا نوكسإ (شجنلا نع یبن) هلق ٠ نيعلا سجن ريصي ال ىأ اضبآ ابحتفيو

 كلذ لعف نميف هلعلو ابرلا لك شجانلاو « اوشجانت ال : هنمو « هريغ "رفیل لب اهءارش ديربال وهو اهم ىف
 ( الجن ىرجت ) هلوق . هيلع اهتمي : هنمو « ةمولعم تاقوأ ىف ةعطقم ىأ ( ةمجنم فالآ ةعبرأ ) هلو ٠ ةوشرب
 . انجآ ىنعي الن لصالا ىفو ءاملا هيف لازيال ىذلا ريدغلا لجنلا ليقو ءاليلق ءام زنت ىأ مجلا نوكسو نونلا حتفب
 ضرالا نم عفترملا وهو ةوجنلا هب نودصقي اوناك مبنال اوجت ىمس ظئاغلا وهو وجنلا لا زئأ ىأ ( ىجنتسا ) هلوق
 ىلامت هلوقو « ةجاحلا .ءاضقل هنودصقي اوناك مال طئاغلا ىم اك -همساب ىمسف هرثآ هب نوليزيام هنم اوذخأيل
 ىأ یه لصالا ىف لاق ( ايجي اوصاخ ) هلوق ٠ لصالا نم ضرالا نم ةوحن ىلع كيقلن ىأ ( كيجنن مویلاف )
 نم ردصم یوم مذ و هلوق هنمو « نوتفاختب ىأ نوجانتي ةيمنأ عمجال لاقیو « رثكأف دحاولا لاقت ةملك ىح ةظفل
 ىأ ( ةاجنلا ىلإ کوعدآ ىلام ) ِهِلوَق دحاو نود نانثإ یجانتبال هنمو نوجانتي دارلاو كلذب مهفصوف تيجان
 ةرخالا ىف ىوجنلا ثيدحو « هاجنلا كلذكو ةمالسلا ءاجنلا هريغ لاقو . مزاللاب ريسفت وهو دهاجب هلاق ناميإلا ىلإ
 سانلا نم رتس ىف هب ونذ ىلع دبعلا ىلاعت هللا ريرقت هانعم

 ىف هلوق هديؤيو ةسفن همارلا ىأ هرذن ليقو « هدبع ىأ ريسفتلا ىف عقو ( هبحن ىضق ) هلوق : ( حن لصف )
 ىرم نيب ) هلوق . كلذب فوف فی الو توملا هسفن مرلآ هنأ كس توملا اضيأ بحنلاو هبحن ىضق نم اذه ةحلط
 نم ءاهاتنم سمشلا غلبم وه ةربرظنا رحن هلوقو < اكر وعن ىلع هنمو ردصلا لعآ ىف قارتلا ممب رحنلا ( ىرحنو
 هلوق . هلباقم ىأ ( ”ودعلا رحم ىف اوناكد ) هلوق . هتبیخ نع ةيانك هرحن ىف رفاكلا ديك در هلوقو « عافترالا
 (ةلحن نہتاقدص ) هلوق . دماجب هلاق ےئاشم ىأ ( تاسع مايأ ) هلوق . مهموءر ىلع باذي رفصلا وه لاق (ساحنو )
 ىأ ( اهیل» تيحتنا یتح ) لوق . دمتعا ىأ ( ابیلع ىحتناف ) هلوق . دقتعملا ىلع ةلسنلا قلطتو « ةيطع نهروبم ىأ
 هلازأ ىأ هاحنو اوليزأ ىأ ( ناويدلا نم اوحنف ) هلوق . هدصق ىأ سدقملا تيب وحن یلص هلوقو « اهتبلنف ايتدصق
 هجوأ ىأ ( ءاحنأ ةعبرأ ىلع ناك ) هلوق . وحلا نم اوحف رثکالا دنعو

 یذلا فكوجلا مظعلا ةرخانلاو ةيلابلا ةرخنلا مهضعب لاق ( ءاوس ةرخنلاو ةرخانلا ) هلوق : ( خ ن لصف )
 (عاخنلا)هلوق . یأیسو ىنعمب ةماخنلاو ةعاخنلا ( عخنتي الف) هلوق . هنمط ىأ ( یریعب سخن ) هلوق ۰ خرلا هيف رك
 بيرق عضرم وه (ةلخن ىلا ) لوق . اففاا ىف لخادلا ضی لا ابقنع طرخ وهو ةاشلا عاخن عطق عخنلاو نونلا رسكب
 (دجسملا نم بيرق لخن ىلا ) هلق . الابرغ ىأ ( الخنم ) هلوق ۰ ةنيدملا قوسب عضوم اضيأ ةلخو . كم نم
 وأ سأرلا ةيوطر نم مفلا نم جرخيام وهو ( ةماخنلاب یر مخنت ) هلوق ٠ ابیرق هب دارملا مدقت دقو مجاب ىوريو
 ردصلا نم نيعلابو سأرلا نم مملاب ليقو < ردصلا

 ةمدقلا ١# م



 سلوك

 هلوق ٠ تیلا ىلع ءانثلاب صتخت ةبدنلاو مهنيثري ىأ ( نهئابآ نم لتق نم نبدني ) هلوق : ( د ن لصف )

 ( بودنم هل لاقي سرف ) هلوق . امل ضبن ىأ یتجاح ىف نالف بدتنا لاقي باوثلاب هيلا عراس ىأ ( هللا بدتنا )

 نم رجحلاب بدنل هنأو هنمو « حرجلا رثأ وهو هيف بدنل كلذب ىس نوکی نأ لمتحيو هيلع الع نوکی نأ لمتحي

 . رفنو درش ىأ ( ریعب ابنم دف ) هلوق ۰ ديبزلا باجأف ماعد ىأ ريبزلا بدنناف سانلا بدن هلوقو « یّموم بزض

 ىأ ( هتینث ردنأ ) هلق . اضيأ دضلا ىلع دالا قلطب و دادنآ هعمجو الثم ىأ نوثلا رسکب ( ادن هلل لمجت نأ ) هلوق

 "یدنلا ( ايدن ) هلق . نيمدان ىأ ( ىادن الو ایازخ دریغ ) هلوق ٠ ةمادنلا نم ( اومدنف اولكأف ) هلوق ٠ ابطقسأ

 ةعاجلا ىلع قاطأ هنأك هت ربذع ىأ ( هيدان عدتيلف ) هلوق ٠ هيف ثدحتي ىذلا سلجلا وهو دحاو ىدانلاو

 مساج مسا
 هتملعأ هترذنأو غلبلا ىأ ( ريذنلا ) هلوق : € ذ ن لصف )

 ١ رثبلا ءام عیج ءاقتسا وه ( اهوحزنو اهانحزن ) هلق : € ز ن لصف ٠ ب هللا لوسر ترذن ) هلوق (

 هيلع تححلأ ی اهديدشت زوج و یارلا فيفختب ٠ هلوقو «هلهأ ىلإ عزتیو هنمو « عجر ىأ ( هلهأ ىلإ عزن ) هلوق

 ىأ ( ابقومب تعزنو اهنم انعزنو ) هلوق . قرع هعزن هنمو « هبشلا نع ةيانك وهو هبذج ىأ هيبأ ىلإ دلولا عزت

 بذج ديدش ىأ ىازلا نوكسو هلوأ حتفب ( عزنلا ديدش ) هلوق . هليذي ىأ اعارتنا معلا اذه عزتي ال هلوقو « تقتسا

 هلوق ۰ ةلداجا ةعزانم او دهاجب هلاق نوطاعتي ىأ ( مهنيب نرءزانتب ) هلوق . ىلا ىأ ( لزا مو ) هلوق ۰ ىرلل رتولا

 ) ناليسلا فلا لصأو مطوقع بهذت ال ىأ ( نوفذنيال ) لوق ۰ لصالا نم وهو كنفختسي ىأ ( كنغزني امإو «

 هلوق . اباوث ىأ : ىراخبلا لاتو « ةفايض ىأ ( الزن هل هلل دعأ ) هلوق . وق جرختسا ىأ مدلا هفزنف هنمو

 ) هلوق . دعبب ىأ ( هزب اهنم انيأ لعتس ) هلوق ۰ ربظو عفترا ىأ ءاملا هنم ازق هلوقو « تبثو ىأ ( هذخال توزن
 ) دعابتب ال ىأ ( لوبلا نم هزئتسبال ۱

 هللا أسنأ هنمو « مظع نزوب أيسن رثكأللو ارخؤم ىأ ذودم حتفلاب ( ءاسن ناك نإ ) هلق : ( س ن لصف )

 ىف ) هلوق . ريخأتلا ىأ ءیسنلا اما هلوقو « ةرخؤم ىأ ( ةئيسن ) هلوق . هرثأ ىف أسني هنمو «هرخأ ىأ هلجأ ىف

 هلوف ۰ حون موق هدبعي ناك ىذلا منصلا مسا وه ( ارسلو ) هل . ابموق تويب فرش ىف ىأ ( ابمرق بسا

 ىدحإ نمو كسنلاو كسانملاو كسنلاو ىتاش تكسنو انكسن ) هلق . هارذأ اذإ ءىثلا فسن لاقي ( هنفشلل )

 عضاوم ىف كسانلا امأو « حبذلا عضوم اهرسكو نيسلا حتفب كسنلاو « كسا ابعمج و ةحيبذلا ةكيسفلا (كیتکیسز

 هلو . سابع نبا هلاق « نوجرخم ىأ ( نولسنی ) هل . دبعتلا عضوم وهو كنم اضيأ اهدحاو جحلا تادبعتم

 هبشآ وهو اهتاسونو ةياور ىو ( فطنت اهتاوسنو ) هلق . ةمسن ةدحاولا مبحاورآ ىأ كيرحتلاب ( هينب مسن )

 ىأ ( ابسن تنكو ريسفتلا ىف ) هل . ناتياور ليقثتلا عم اممضبو فیفختلاو نونلا حتفب ( اهتيسنف) هلق . قأيسو

 ضيخلا ةقرخ انه دارملا لدقو « اريقح

 لك ( لجر أشنأو ةباس تأشنأو اند أشنأف ) ىل . ةيشبحلاب ماق ىأ ( اشن ) هلوق : ( ش ن لصف )

 ءىثب قلعتي مل : لاق هنأكف قلعتلا بوشنلا لصأو ثكمي مل ىأ نيشلا حتف ( بشني لف ) هلوق . ءادتبالا ىنعمب كلذ

 كندشني ) هلو . نزحتو عجوت هعم توص وه ( نوكبي سانلا جشنف هلوقو ‹ رع جيشن ) هلو . ركذ ام ريغ



 ۱۹و

 وه دیدشتلاو هب كتركذ وأ هاب كتلأس ىنمملاو ىتوص عقرب هللا تلأس هلصا ليق (هللا كدشنآ هلوقو « لدعلا

 توصلا عفر هلصأو اهتبلط اذإ اهتدشنو افرع اذإ اهتدشنأ ةلاضلا ىف لاقي فرعمل ىأ ( دال ال ) هلوق ٠ توصلا

 هلوقو « ابقش ىأ ةبشخلا رشن الف هلوقو « ةقرفتم ىأ ( هتحر ىدي نيب ارشن ) هلق . ابجرخي ىأ ( اهرشني ) هلوق

 نبا هلاق اضنب ىأ ( ازوشن )هلو . نئاعلا ررض عفدل ةصوصخ ةئره ىلع لاستغالا نم عون وه رشنيو ةرشنلا

 زشنلا ( زشن ىلع ) هلوق . ابعفتم ىأ ( ةبجلا زشان ) هلق . رخالا ىلع امهدحأ ىلاعت زومثذلا هريغ لاقو « سابع

 لوف . ىثغلا غلبي داكي ىتح ءادعصلا سفنلا ولعو قیبشلا غشنلا ( توبلل غشني ) هل . عفترملا ناكا

 (ناوشنل لاق) هلق . هجرخأو هعفر ىأ ( اقرع لشتنا ) هلوق ٠ نيرخنملا ف سفنلاب ءاملا بذج وه ( قاشنتسالا )

 ناركس ىأ

 « عوجلاو بصنلا نم هنمو ابعت ىأ هيناث نوكسو هلوأ مض زوجو نيتحتفب ( ابصا) هلوق : ( ص ن لصف )

 ( سانلا یبهنو ) هلوق . ابماقآ ىأ هلجر بصنو اهدم ىأ ( هدب بصنف ) هو . كبعت ىأ كبصن ردق ىلع هلوقو

 اوناك ىتلا ةراجا یهو باصن الا دحاو نوكس مث حتفبو نيتمضب ( بصن ) هلوق . ینربشو مه راصب ال ىنمفر ىأ

 ردصم بصنلاو دحاو مضلاب بصنلاو بوصنم ءىش ىأ بصن ىلإ شعألا أرق (بصن ىلإ ) هلوق . ابيلع نوحذي

 ءىثلا وه لوالاو نيتمضب مصاع نع صفحو رماع نبا أرقو نوكس مث حتفي دوبما ۳ هرغ لاقو  فنصلا 8

 عمج بتک لثم لیقو « فقس عمج فقس لثم عمج لیقو « باقحالا دحاو بقح لثم درفم ليق ىناثلاو « بوضنملا

 باصن و ةعفرو ردق ىأ ( بصنم تاذ ) هلوق . ةفورعم ةريزجلا دالب نم دلب یه ( نيبيصن نج ) هلوق . بانک

 ( احودن ةبوت ) هلوق ٠ توکسلاب مرمآ ىأ سانلا تصنتسا هنمو  تکسا ىأ ( تصنآ ) هلوق . هلصأ ءىث لك
 دبعلا نال لعافلا مساب ابنع ربخآ حوصنم ىنعمب احوصن لیقو « حصللا ةغلاب ىأ : جاجرلا لاقو < ةقداصلا ةدانق لاق

 صنلاو عرسأو هريس ىف عفر ىأ ( صن ةوجل دجو اذإ ) هلق . اضر تاذ ىأ ةيضار ةشيع لاق اك هسفن حصن

 (عصانملا ىلا ) لوق ۰ ایدعتم و امزال درو ربظب ليقو « صاخب ىأ ( اببیط عصنیر) هلوق ۰ ءىث لك ىف ةياغلا یبتنم

 هلوق امو فيصنو فصن لاقي هفصن ىأ ( هفيصذ الو مدحأ "دم ) هلوق . حیفالا ديعصلا وهو عصنم اهدحاو

 حتفب ىور (فصنم ىناتأف ) هلو . نيفصن هنيب و اننيب همسقي ىأ ( هفصاني نإ ) هلوق ۰ راخلا وهف نهادحإ فیصلو
 هلوق ۰ هتمدخ اذإ لجرلا تفصل لاقي اريغص نوکی نا لاقي امثإو ثيدحلا ىف هرسف اك فيصولا وهو اهرسكو ملا
 ةنسأ نوعزنب اوناك مهنآل بجر رش ديري ةنسالا لصنم هلوقو « مهسلا ةديدح لصنلا ( هلصن ىلا رظنيو اهلاصنب )
 ناطيش ديب هتيصان هنمو « ةصاخ ةيصانلا درب ملو ال مزالم ىأ ( لیلا ىصاون ىف ) هلوق ۰ لبتسا اذا مهحامر

 هخبط ىوتسا ىأ ( اجيضن ال ) هلوق . فشنو دفن ىأ ( ءاملا هنع بضن ) هو ۰ ( ض ن لصف )

 هوحنو ولدلاب قسلا نم اهانعم ىف امو ىناوسلاب ىأ ( حضنلاب قس ایف) هلوق . هنوخبطي ىأ اعارک نوجضنيام هنمو

 هلوق ..حضاونلاو حضانلا ركذ ثيدحلا ىف ررکت دقو هايإ ایصو اهئاقتساب ءاملا ابحضنل حضاون لبإلا تيمسو

 حضان و لئان نف هلوقو « حضنت مث ءالاب هصرقت هنمو « بضلآ ینعع یاب دقو شرلا حضتلاو ليسي ىأ ( حضني )

 نم رثكأ وه هريغ لاقو < رثآ هل قبب خطلاک خضنلا : ليلخلا لاق ةمجملاب ( ابیط خضني ) هلوق . شارو ذخآ ىأ



— ۱۹6 = 

 (دبضن علط) هلوق ٠ ديخ لكب ناروفي هريغ لاقو « سابع نبا هلاق ناتضايف ىأ ( ناتخاضن ) هو. ةلمهملاب ىذلا

 بنج ىلا هضعب دضن هانعم هريغ لاقو « ضعب ىلع هضعب دوضنم وه ىأ هماكأ ىف ماد ام یرفکلا وه لصالا ىف لاق

 قرولاب ةدوضنم اهنكلو ةزراب قوس اهل سيل ىنعملا هريغ لاقو « زوملا دهاجم لاق ( دوضنم حلطو ) هلوق . ضعب

 ديج بشخ ىأ ( راضن نم حدق ) هلوق ۰ ةجمبلا ىأ ( ةرضنلا نم ايف امو ) هلوق . اهالعأ ىلا ابلفسأ نم راقلاو

 لاقو ) هلوق ٠ ةرفملا ىلا هنولو لثآلاو عبنلا نم ذختي راضنلاو بهذلا راضنلاو ءىش لك نم صلاخلا راضنلاو

 ةلضانلاو همبسب یرب ىأ ( لضتني نم انمو ) هلوق ٠ بلقلا ف رورسلاو هجولا ىف ةرضنلا ( معنلا ةرضن نسحلا

 مپسلا دوعو حدقلا وه ءايلا دیدشت و داضلا رسک و نوللا حتفب ( هیضن لا رظني ( هلوق . اهب ةامارلا مابسلاب

 هکر دآ اف ةاشلا حطنت : سابع نبا لاقو ٠ تومتف حطنت ةبادلا ىأ ( ةحيطنلا ) هلوق : ( ط ن لصف إل

 ىذلا وهو ( اعطن ) لوق . امحتف کحو ءاطلا رسكب وهو ابنورقپ هبرضت یا هعطنت هلوقو « لکو حيذاف كرحتب

 هلوق. ءاطلا حتفو نونلا رسك حصف لاو ابحتفو ءاطلا نوكسو اهرسكو نونلا حتف تاغل هيفو « دواجلا نم شرتفي

 غلاب ىأ مالکساا ىف عطنتو العفو الوف رمالا ىف غلابلا وهو عطنتم عمج ( نوعطنتملا ) هلوق ٠ ىلا ىأ ( ةفطن )

 ( هسأر فطن ) هلو ۰ قددشلا طبض مدقتو نوكس مث مذب ىكحو لخاد نم مةلا ىلعأ نیتحتهب عطنلاو قدشتك هيف

 لمجي تناك اهنال ركب ىلأ تنب ءامسأ هب تیم ( نيقاطنلا تاذ ) لوق . السعو ان فطنت هنمو ؛ ليسيو رطقي ىأ

 نع ءاج هنال معآ ىناثلاو ابيبأ ىلا دارأا رخأآلا ىف لمحتو اهادجإ سبلت نانثإ اهل ناك لبقو « قاطن قرف اقاطن امل

 قطانم عمجاو قاطنلا وه هثلاث حتفو هلوأ رسكب قطنملا ءاسنلا ذختا ام لوأ رجاه ثيدح قو حيحصلا ىف احيرص

 ليذلا ىف رثعت المل لفسالا ىلع هلسرتو بوثلا طسو عفرتو ءیشب طسولا دشت مث بولا سيلت نأ وهو

 . صاصقلا فو عيبلا ف درو كرلا رأ ذخالا امإ « نيرمالا ريخ ىأ ( نيرظنلا ريخ ) هلوق : € ظن لصف إل

 هنمو ؛ هرخۇأ ىأ ( رسعملا رظنأ تنك ) هلوق ٠ نجلا ةرظن نم نيعلا ىأ نوكس مث حتفب ( ةرظنلا اهب نأ ) هلوق

 هنمو ‹ ینرظتنا ىأ ( ىنرظنا جاجحلا لاقف) هلو . رک مث حتفب ةرظنلا هنم ممالاو ريخأتلا هنم تباط ىأ هت رظنقسا

 هايشالا ىأ ( رئاظنلا فرعأ ) هلوق . سبتقن انورظنا هنمو « مرظتنا ىأ لصو فلأب مرظناف (۱)وسح

 نم نيعلا حتفب ( سمن ) هلوق . توعنلا عمجاو فصولا مثلا ( اهتءنيو هتءاف ) هلوق : ( ع ن لصف و

 ساعنلا وه اذه نيعلا ئطغتف نيعلا ىلا غامدلا لبق نم ةفيطل خر ىتأت ليق « مونلا ةمدقم وهو نونلا مضي ساعنلا

 شعتناو هلوقو « مربج ىأ ( مهشعن ) هلوق . دهاج هلاق ةأرما یآ ( ةجعن ) لو : موْلا وبف بلقلا ىلا لصو اذان

 ( فيسلا لعن ) هلوق ٠ ساغب ةديبف نب رماع امهب قعنيو هنمو « حيصت ىأ ( ابمنغب قەنت ) هلوق . قفأ ىأ ضيرملا

 هلوقو « ةفورعم لجرلا ىف سبات ىت لعنلاو لعناا هسباأ ىأ (هلعنف) هلوق . بارقلا لفسأ ىف نوکت ىتلا ةديدحلا ىه

 ا غؤطب تح اهروفوو مهروعش لاك هدارم نأ لهتحب دقو رعش نم ةروفطم لابح نم مهان ىأ رعشلا نولمتني

 امم تلخد ماعنآلا ليق اذإو ةصاخ لبإلا معنلاو ابلضفأ اهرحو لبإلا ىأ نيتحتفب ( معنلا رح ) هلوق ٠ مهمادقأب

 هلوأ رسكب ءاجو ةريثك الب ىأ نيتحتفب ( ايرث اممن) لوق ٠ میمعنب هلوق هنمو « ةئالثل معنا لب ليقو « منفلاو رقبلا

 اهدعب لج عم ةظفللا هذه طوقس « ىرخأ ىفو ةخسن .یف وه اذک « وسح » هلوق (۱)



۱4۷ 

 . كاذب یسفن بلطت مل ىأ ( امبقدص نأ معنأ ۸) هلت . نسءأف غلاب یآ ( دربي نأ سناف) هلق . ةسن عج

 . هدابع ىلع هللا معنأ ام رسکلاب و ةرسملا مضلابو حتفلاب ةمعالاو « كلذب.كنيع رقتال ىأ ( نيع ةمعن الو ) هلق

 ( یشاجنلا یمن ) هلق ٠ ءیجنا معنو لجرلا ممذک اذك معن لم رركت دقو هيف خلوبف ءىثلا معن ىأ ( امن )هل

 مما ( یعانلا تعمسف ) هل . هترمي را ىأ دیدمالاو نيعلا رسکسب ( نایفس ی یمن ) هلِوق . هتوم ربخآ ىأ

 هوو هب هبيعي ىأ ( لجر لتق ىلع یمنی ) هو . یعنلا نم لعافلا

 هلو . داقنلا رحأ لبق  روفصعلا هبشي رئاط وه ییفصتلاب ( ييغنلا لعف ام ) هل : ( غن لصف ١

 هلاف «نوزمي ىأ ( نوضغنيسف ) هلو . كرحتي ىذلا فتكلا عرف ره نيفلا نوكسو هلوأ طب ( هفتك ضفن

 سابع نبا

 « قزين یذلاک ةيقرلا ىف خفني ىأ ةثلثع ( ذنب لمج هلوقو « تاثفن ثالث ثفن ) هلق : ف ن لصف إل

 عورلاو ؛ ىحوأو ىلإ قلأ ىأ ( ىعور ىف ثفن ) ےل . ىنعمب امه ليقو « لفتلا وف ناك ناف هيف قازب ال ليقو

 م ةلمهم نيع مث ةدحومب انجعب ظفلب هركذ نم موو تبثو ىأ تجفنف اهانرآ ىأ ( ابنرآ انجفنأ ) مو . سفنلا

 ةبادلا عفد ةحفالاو هحر ربظي يأ ( بيطلا هنم حفني ) هلو . اتكردأ ی تيعسف هدر و نطبلا قشب هرسفو مج

 ( رصبلا مذفني ) هلو . مصاخيو عفادي ىأ ( متي هللا لوسر نع حفاني ) هلق غرف ىأ ( دفن ) هلق . الجرب

 هلق . لسرأ ىأ ( ذننآ )هلو . صلخ ىأ ( ذفن ىتح) هلق . مهتيؤرب طيح ىأ ةمجعملا لاذلابو هلوأ حتفب
 ( فولخ انرفنو ) هلوق . ةرشعلا ىلإ ةثالثلا نيبام ةعامب ىأ ( رفنلا ءالؤه) هل . هيض ىأ ( هرمآ هللا نذفنيلو )
 رافنلا نم وه (نررفنم کنم ناو اورفنت الو ) هلوق ٠ ةروعذم ةرفان ىأ ( ةرفنتسم رمح) هلوق . بيغ انتعامج ىأ

 وه رغنلا مويو ىنم نم سانلا ليحر موي وه ( رفنيلو اورفناف ) هلوق ٠ ةبادلا روفن هنمو  برفاو دورشلا وهو

 ىأ ( ارفن رثكأ رهلوق . ةرفنلا نف هلوأ مضب امأو روفك ىأ هلوأ حتفب (روفن ) هلوق . ىنم مايأ نم كثلاثلا مریلا
 ىأ ( ةسافن ) هلوق ۰ مارك لثم سامن عمجاو تدلو ىتلا ءاسفنلاو تضح ىأ ( تسفن كامل )هلوق . ةعامج وأ اددع
 حتفب ( مهسفناف ) هلوق ٠ اباضفأ ىأ ( ابلهأ دنع اهسفنأ ) هلوق ۰ اوسفانت الو هنمو كيلع سفني مل هنمو « ادسح

 خفني ىأ ( ءانإلا ىف سفنتي الو ) هلوق . رخؤي ىأ ( رسعم نع سفنيلف ) هلوق. مهسوفن ىف مظعو مېبجآ ىأ ءافلا

 ( ابسفا تنلتفا )هلوق . توصي ربدلا نم ةجراحلا حيرلا ىلإ ريشي ( سفنآلا نم جرخب ام) هلوق . برشي وهو هيف
 یہ ) هلوق ٠ تعر ىأ ( موقلا منغ هيف تشفن ذا ) هلوق . عضاوم ىف رركتو حورلا سفنلاب دارملاو ةً تيفوت ىأ
 اهدبجأ ىأ ( ميدالا ضفن) هلق ۰ نبب ضفنتسا هلوق هنمو « حستب ىأ ( هب ضفني لف ) هلوق . ةدعرب ىأ ( ضفانب
 ءىث رابظ) هلصأ ( نيقفانملاو قافنلاو قفان ) هلوق . مرو ىأ ءافلا رسكب ( طفنف ) هلو . دالا كرعي اك ابكرعأو
 ىنلفنو لافت لا ) هلوق ٠ ابعيب ةعرسل بیس ىأ ( ةعلسلا ةقفنم ) هلوق ۰ عوبديلا ءاقفان نم هقاقتشاو هفالخب هنطاب

 فنصلا لاق مريغ ىلع مرح ام محل لحأ امف مهل اهداز هللا نآل ةمينفلا ىلع قلطأو  ةدايزلا ءافلا حتفب لفنلا ( انلفنو

 ( هداو نن ) هلوق . تاکو تيعأ ىأ ءافلا رسکب ( كسفن تبغن ) هلوق . نيدلا ىلع اضيأ لفنلا قاطيو ةيطملا ةلفانلا
 داعبإلا قنلاو « هركنأ ىأ



 تا۱۹۸ -

 اذإو) هلق . ابقرط تاهوفو اهباويأ ةئيدملا لخادم ىأ بقن عج ( ةنيدلا باقنأ ) هلق : 6 ق ن لصف ١

 تحرقت ىأ فاقلا رسكب ( انمادقأ تبقن ) ولت . هءارو ام ىلإ هنم صلختر طئاحلا ىف قش وه ( رونتلا لثم بقن
 هلو . شتفآ ىأ هنع بقنأو موقلا مدقم وهو بيق عمج ( ءابقنلا دحأ ناك ) هلت . اهدواج ضرالا تعطقو
 انتریم ثيقنتال ) هلق . اءاقنأ اوکلسو اوثحو ایف اولاج هريغ لاقو ‹ دهاج هلاق اوب رض ىأ ( دالبلا ىف اوبقت )

 رفني ةلخنلا یهو ( ریفنلا نع ىمن ) هلق ۰ نيعلا ةاكزلا ىف دقنلاو هلع ىأ ( هنن ىل دقن ) هلق ۰ ابلقنت ىأ ( اثيقنت
 نازقني ) هلق . روصلا ىأ ( روفانلا ) لوت . هبلخمب هضع نأ ىضاملا لعفلاب ( هرقن ) هل ٠ اف ذبفيو ابلصأ

 هلو . ت“وصتف ابيف برضي هريغ وأ ساحن نم هلآ یه ( سوقانلا ) هلق ٠ بئولا زقنلاو اهب نابي ىأ( برقلا

 هلصأو لجرلا نم ةكوشلا جارخ] شاقتنالاو اهجرخم نم دجو الف كوش هتباصأ اذا ىأ ( شقتنا الف كيش اذإو )

 لو ٠ ءاصقتسالا ةشقانملاو هيلع ىصقتسا :ىأ ( باسحلا شقون سم ) هلو . هب جرختسي یذلا شاقنملا نم

 ليقو  ددعلا صقن ببس4 باوثلا صقني ال ليقو <« ابلاغ : ىباطخلا لاق « ةدحاو ةنس ىف اعم ىأ ( ناصقنيال )

 ( كربظ ضقنأ ) هلق . امده ىأ ( ةبمكلا تضقنل ) هلت  اهفعضأ اذهو رجالا ىف رخالا نع |هدحأ صقن ال

 لجر ريرص وهو ضيقنلا نم ذوخأم وهو لقثأ باوصلا : رشعم وبأ لاق : یربرفلا لاق لصالا ىف اذك نقتأ ىأ

 عقنلا ) هلق . هرئافض ىلح ىأ ( كسأر ىضقنا ) هل . مدمر ىأ ( ضقني نأ ) هل . لما لقث نم ةبادلا

 « ةنيدلاب قوس عضوم وه (معيقنلا ىتأ ) هلو . ارابغ ىأ اعقن هلوقو « توصلا ليقو « رابغلا ليقو ( بارلا

 میضعب هفمص : ىناطخلا لاق « ديرب ىف ليم هتحاسمو اعرف نورشع ةنبدلا نيبو هنيب داو وه عيقنلا ىح هلوقو
 ( قنم) هلق . هوطلغو 29 ءابلاب نكل لوالاک لیصالا دنع عقوو نيبجولا هيف ىركبلا ديبع وبأ ىكحو ةدحوملاب

 قيقنلا نم وه رسكلاب هريغ لاقو . ماعطلا قني ىذلا حتفلاب وه امنو هفرعأ الو نونلا رسكب ءاج ديبع وبأ لاق

 هيف بغرب ىأ قتلیف ىوريو « لاقتنالا نم بهذي ىأ ( لقتنيف نیس الو ) هلو . جاجدلاك یثاولا توص وهو

 ہل . ىضرم نم تقفأ ىأ ( تبقن ىتح ) هلق . بيعي وأ رکنی ىأ ( ليمج نبا مقني ام ) هلق . راتخيو
 اهل سيل ىأ ( ىقنت ال ىتلا ) هلق . كمردلا ىأ ديدشتلاو فاقلا قر لول تا را عود نور

 یآ ( ةيقن اهم ناکو) هلق . مظملا خم هلصأو محشلا وهو فيفختلاو فاقلا نوكسو نونلا رسكب ىقن

 ةيفاص ءاضيب ىأ ( ةيقن سمشلاو ) هل . ءاضيب ضرآ

 « ین اذه ىف ربشالاو ةنل یهو زمفاو فاكلا حتفب ةياورلا اذك ( ودملا أكني ) هلق : ( ك ن لصف و
 هلوق ٠ ملا .ىف مدقت ( هبكنم ىلع ) هل . لصالا نم نولداع ىأ ( نوبكانل ) هلق . یذالا ىف ةنلابملا دارملاو

 ءاابف رثؤي قح ضرالا ىف هب برضي ىأ ( بیضقب تكن ) هلو ٠ اهامدأف رجح اهباصأ ىأ ( هعبصأ تيكن )

 دقعلا ىلع قلطي ( حاكنلاو تحكنو حکسن ) هلو . ضقنلا ثكنلاو اضقن.ىأ ( اثاكنأ ) هل . هبلق ىف تكنف هنمو
 (ادکنال])ه]ق . دقعلا ىنعب ةنسلاو باتكلا ىف درو ام رثكأو ةدعلا ىضقنت ىح حک انب تنأ ام هنمو « عاملا ىلعو

 ائيش) ہل . هتفص اوريغ ىأ ( اهشرع اهل اورکن ) ہل . مئی رکنتسا ىأ ( مركسن ) هلق . ارسعوأ اليلق ىأ

 415 ةحفص ىداب زوريفلل ةباطتسلا متافملا ىف اک < ءافلاب نکع) ه هلمل « ءابلاب نكل » هلوف (۱)



 ( اوسكن ) هلوق . هبجو ىلع باقنا ىأ سكتناو اوقرطأ ىأ اوسكفو قرطأ ىأ (سکن ) هلو . ةيهاد ىأ ( اركن

 هلوق ۰ فيعذلا وهو رسكللاب سكن عمج ساكنالا ( ارساكنأ دعب نم ابسأيو ) هلق ءادو ىلإ اودر ىأ

 هلق ۰ ةبوقع وأ ادويق ىأ ( الاكنأ ) هلق . بقعلا لع نومجرب ىأ ( نوصكني مهباقعأ ىلعو هيبقع لع صكن )

 عانتمالا لوكنلاو فاكلا مضب ( اولکنی ) هلوق . ةبوقعلا لیکتتلا ( مهل لكنك )

 ديرأ اب اهنم تنكمت اذكو تذخأ ىأ ( ابنم تلن ) هلوق : ( ل ن لصف ١

 رسكب ( ةر ) هلوق . ةداسولا یه امبف رسكلاب لاقيو « ءارلاو نونلا مضب ( ةقرمت ) هلق ۰ ( م ن لصف إل

 كلملا رس بحاص لصالا ىف وهو ليربج هب دارملا (سومانلا ) هلو . فوص نم ةططخلا ةلمشلا یهو راغآ هعمج ملا

 قلطیو شارف ربظ حتفلاب طفلا ( اطامنا مجذختا ) هلوق ۰ هبلطت ىتلا ةصمنتملاو رعشلا فتت ىلا ىأ ( ةصمانلا ) هلوق

 لقن وه ( ةميفلاب ىشمي هلوقو « مامن ةنجلا لخديال ) لق . قيرطلاو فنصلا اضيأ طفلاو جداوملا هب یثفتام ىلع

 هيوري ىأ ( كلذ یمنی )هلق . هتلقن ىأ ( كلذ تیمذف ) لوق . داسفإلا دصقل سانلا مالك

 بهتان الو ةبهنلا اذکو مضلاب ( یا نع ی ) هلوق ٠ لبإ ةمينغ ىأ ( لبإ بمن ) هلوق : ( هن لصف إب

 « بعتلا نم خفنأ ىأ ءاملا حتفب ( جا فو ) هلوق . لادتعا ريغ ىلع ءىثلا ةعامجا ذخأ وهو باپتنالا مسا هلك

 دېنآاو ضبن لثم هيلا دهنو مداوزآ اوج اذإ نورفاسملا اذكو لئابقلا نيب حلصلا ماعط وه رسكلاب دبنلا هلرقو

 هلق . ةرثكب هبصو هلاسأ ام ىأ ( مدلا ربنآ ام ) هلوق . امبيلع حاص ىأ ( ركب وبأ امهربتناف ) لوق . ىدنلا اضيأ

 « ةلمهملاب ( ةسم ابنم سبنف ) هلق . هضبني ال ىأ ( ةالصلا الإ هزبني ال ) هلوق . هتبراق ىأ ( مالتحالا ترهان )

 : ىباطخلا لاقو « سارضالاب ةمجعل اب و نائسالا فارطأب هذخأو محلا نم لک الا سبنلا ليقو , ةمجعملاب ليقو

 ال ام لوانتيو حابتست ىأ ( هللا ةمذ كبتنت ) هلوق . مهتوص ىأ ( ريخلا قيبن ) هلوق . ةمجملا نم غلبأ ةلمبملاب

 هلو . هفضا اذ] ضرلا لجرلا كبنو مبنم تلانو مبيف ترثآ ىأ ءاحلا رسکب ( برحلا مبتکبن ) هلوق . لحي

 نونلا حتفب ( هرفس نم هتمېن ) هلوق  البنم ىمسي الف قیرطلا ريغ ىلع ناك اذاف قیرطلا ىلع هدرت ءام لک ( لبنملا )

 لعف نع هابتناو لقع ىأ ءاملا نوکسو اضیآ حتفبو نرونلا مضي ( ةن وذ "ىقتلا ) هلوق . هتوهشو هتبغر ىأ

 نبا لاقو « لوقعلا ىأ نونلا مضب ( ىهنلا لول ) هلوق . مالكلا نع ىهتنا ىأ ( دايص نبا یهانتف ) هلوق . حیبقل

 اهزواجتي الف ابنودام ابيلا ىبتني اهنأب ربخلا ف ترسف ( یبتنلا ةردس ) هلوق . قنلا سابع

 هلوق . لقثتل ىأ ( ةبصعلاب ءونتل ) هلق . ضونيو موقيل ىأ ( ءونيل بهذف ) هلوق : ( و ن لصف ال
 طوقس برعلا دنع ءونلاو اذك مجنب ىأ ( اذک ءونب انرطم ) هو . مه ةاداعم ىأ ( مالسالا لهآ ىلع ءاونو )

 هلق ۰ قرشلا لبق نم هلباقم عولطو رجفلا عولط عم برغلاب ةنيعم یهو نیرشعلاو ةيناقلا لزانملا موجت نم محب

 تناكف ) هلو . ةبونلاب لزنن ىأ ( لوزالا بوانتن ) هلوق . نامسا ىأ دودء نونلا رسكب ( ءاونلا فرشلل )

 لزن ىأ ( ءىث هبان نم ) هلوق . عوجرلاو ةبوتلا ةنابالاو تمجر ىأ ( تبنآ كيلاو ) هل . ىققو ىأ ( یتبون

 یمن ) هلق .هل ثدحن ىلا همزاولو هجا وح ىأ ( هبئاونل ) هل . ابيلا نولزنب ىأ ( ةعججا نوب وانتب ) هلوق ٠ هب

 نا ) هلوق ٠ تیلا ىلع ءاكبلا ىف نباباقتو ءاسفلا عاتجا ىف لمعتسا مث لباقتلا وه و حوانتلا هلصا حونلاو ( ةحاينلا
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 ےل . كرحتن ىأ سوني ايلح [هالم ىأ ( ىنذأ لح نم سانا ) هلوق . اهرون اوربظي ىأ ( ارا اوروشپ

 ىأ ( صانم نيح تالو ) هلوق . بواقم وهو اهتاوسن یورو ءاملا رطقت اهسأر نورق ىأ ( فطنت اهتاس ونو )

 (شيرق ىف قونت كلام) هلوق . سأرلا مدقم یهو ةيصان عمج (ريخلا اهيصاون ىف ) هلوق . برملا صوئلاو رارف نيح

 ديغب ) هلوق ۰ ةلاذم ىأ ( ةقسونم ةقان ) هلوق . رومالا ىف راتخلا لعف وهو ةانثملا نوکسو نونلا رسكب ةقينلا نم

 . ناح ىأ ( لجرلل لاف ام ) هلوق . ةيطعلا حتفلاب لينلاو « رجالا لوذلا رجأ نم لان امف هلوقو « لعج ىأ ( لون

 ىأ ( اهتلوانت ی ) هلوق . تذخأف ىدي تددم ىأ ( تلوانت ) هلوق . كةح ام ىأ ( لعفت نأ كلونام ) لوق

 هيوديل بلاطلل باتكلا ءاطعإ حالطصالا فو ءاطعالا ىه ( ةلوانملا )هلوق ٠ مذلاو متشلا دارااو ىناسلب امذخأ

 هنمو « اوليق ىأ ( سانلا مان نيح فلخ نب ةيمأ ةصق ىف ) هلوق . حيحصلا ىلع نذإلاب حرصي نأ طرتشيو هنع

 ةاون نزو ) هلوق . ناتيهلا نانينلاو اتوح ىأ ( انون ذخأ هلرقو « نونلا دیک ةدايز ) هلوق . مهوايفأ ىأ مومیناف

 اتمیق بهذ نم ةاون ردق ليقو « كلذ هتنزام ىلع قلطي مسا ليقو « مارد ةسمخ ىه : ديبع وبأ لاق ( بهذ نم

 ادم ًاناكم دصق ىأ ( ىونأ ) هلوق ٠ هسفن دعبلا ىلع قلطب دقو دیعبلا ناکلا وه ( ىرذلا ) هلوق . مارد ةسمخ

 ( هباينأ تدب ی ) هلوق . جيضنلا دض زمهلاو دملاو رمكلاب ( ةئين الإ ىنعي ال ) هلوق : 6 ی ن لصف إل

 وأ رجأ نم لانام عم هنمو « ذخأو كردم نف ىأ ( حضانو لئاف نف ) هلوق ٠ ةيعابرلا فلخ ىذلا نسلا بانلا

 هطرع نم لانف هنمو « هتببس ىأ ( نالف نم تان ) هلوق . ةمينغ

 ءاها فرح

 تيقبأو ةزمه فاكلا تلدباف كاه هانعم ليقو « رصقلاب ىوريو دملاب ( ءامو ءاه ) هلوق : ( ۱۸ لصف ١

 , تاهو كاه هانعم ليقو « هبحاصل كلذ لوقي اممم دحاو لك نأك ذخو ذخ ینعع كاهو كاه ىأ اهلع ابتکرح

 بئاثتملا توص ةياكح ىم ( ناطیشلا كح اه لاق اذإ ) هلوق
 ةوكلا نم جرخيام هریغ لاقو « جرا هب یتسنام ءابحلا سابع نبا لاق ( اروشنم ءابه ) هلوق :( ب ه لصف ال

 همون نم ماق ىأ ( ليللا نم ةعاس "به ) هلوق . تراث ىأ ( باكرلا تبه ) هلوق . رابغلاب هيبش سمشلا ءوض عم
 ىذلا نيك الا منصلا مما وه.( لبه لعا ) هلوق . عرزلا قاقد وهو ةدحوملا ديدشتب ةيطبن ةغل یه ( اروبه ) هلوق

 لبهتلا : لیلا لاق  محالا نیشنی مل ىأ ناب مل ) هلوق . ةعكلا ىلع هوعضو دق اوناكو هنودبعي. اوناك

 محللا ةرثك

 هعطقف هبذج ىأ ( هكتبف ) ےل . انطعم ىنادان ىأ ( بادوبلا یب فتہف ) ےل : ( تم لصف و

 ( جما ) هلوق ٠ مونلاو مايقلل لاقي دادضألا نم دوجحلاو « ليللا نم ماق ىأ ( دجبت ) هلق : ( جم لصف و

 . راکنا مابفتسا وهو ليق هل ینعم ال ىذلا مالكلا ةرثك ىلع قلطيو نايذملا وهو رجملا مسالاو مابفتسالا ةزمهب

 دنع راهنلا فصن ةرجاهلاو ريجملا : هريغو ليلخلا لاف ( رجهملاو ةرجاحلاب ةالصلاو ريجهتلا ىف ام نوملعت ول ) هلق

 لالقو رجه سوحب ) هلوق . راد ىلإ راد نم لودتلا انه یهو كرتلا ةرجحلا ( ىلإ ةرجه ) هلوق . رحلا دادتشا



 ب ۲۷۲۰۱ تم

 یا امد ملا حب )رع تمجه ) هل مان یآ ( عجم ( هوت . نيرحبلا ةرحان نم فورعم دلب یھ ) رجه

 همأ نود ىبرع هوبأ یذلا وه ( نيجحلا ) هلوق . طقس ىأ راغلا مهيلع مجبنا هلوقو « تراغ

 عضوم ةزمهلاو ءاهلا حتفو لادلا نوکسب ( ةأدهلا ) هلوق ٠ نکس ىأ ( هست أده) هلق : ( دم لصف ١)

 هلق . ىوده هيلا بسنی و زمه ريغب ةدما هل لاقي اذه ريغ رخآ عضوم فئاطلاو ةكم نيبو « ةكمو نافسع نيب
 هلو . لسجد ىلع لع مسا ( ددب نب دده ) هلق . لجرلا ىمس ابو ةبده اهتدحاوو بده اهل ىأ ( ةبدبم )

 ىأ ( ايده ساناا هبشأو ىد-هلا ) ےل . حاص ىأ ( ةنده ) هل . اصاصق ابف لمحي لف ابلطبأ ىأ ( اهدهأف )

 لإ اوده ) هلو . لیلا عم لیلا ىثملا ىداهتلاو اليقث ایشم یشع ىأ ) نينثا نيب يداهم ( هلوق . اتممو ةقيرط

 ماتللد ىأ ( مانيده ) هلوق . مهل نيب ىأ ( مهل دهي مل وأ ) هلت . ةيادهلا نم وهو اومهلأ ىأ ( لوقلا نم بيطلا
 ءاننملا مضي ىدملاو اروفک امو اركاش امإ ليبسلا هانيده انإ : هنمو « ندجنلا هانیدهو : هلوفك رشلاو ريخلا ىلع

 وه لادلا نوكسو ءاملا حتفب ( ىدملا ىدهأ) هل . هللا ىده نيذلا كئلوأ هنمو « داعسإلاو داشرإلا رصقلاو

 انبت ىأ ( انده) هلق . هنولقثي برعلا ضعبو هنوففخي زاجحلا لهأو ةاشو ةندب و ةرقب نم تيبلا ىلإ ىدهيام

 ةءارقلاب ةعرس ىأ ( رعشلا ذبك آذه ) هل . اوفصو اوصلخآ ىأ ( اوقنو اوبذه ) هلوق : ( ذ ه لصف ١

 ةعرسلا ذهلاو « ةلحيو

 نم مهو یه : ضايع لاق « ةشبحلا ةغلب ةياور ىفو « لتقلا ثيدحلا ىف هرسف ( جرم ) هلو : ( ره لصف إل

 ةغللا قفاوت مهتذل ناف ةشبحلا ةغلب اهنوک عنعال ةيرع امنوک : تاق , ةحيح ةبرع ىف الإو ةاورلا ضعب لوق

 هلق ۰ ءیشلا هب سرهي ىذلا رجحلا وه ( ساربم ىلإ ) هلو . ةطق ىأ ( ةه ) هلوق ۰ ةريثك ءايشأ ىف ةيبرعلا

 هل ٠ نوعرسي ىأ ( نوعرهب ) هلوق ۰ ةفحجلا برق ةماهث نم لبج ةمجعملابو ءارلا توکسب ( اشره ةينث )

 ىأ ( ةمره ١ هلوق . لالقلا هذه قرهأ هنمو « ةزمملا نم ةلدبم ءالاو ةقارإلاب سالا نم وه ( هيلع اوقيره )

 نيب ةلورملا : ليلخلا لاق ( نولوريو لورهأو ةاوره ) هلوق ٠ مرحلا نم كب ذرعأ هنمو « ةياغلا ىلإ ةرييكص

 ودعلاو ىثملا

 تتينأ اذإ ضرالا تزتها : لیلا لاق (زنمت ) هلوق . ةيرخسلا ءزملا ( ىب *ىرهتستأ ) هلوق : ( زه لصف )
 لزحلا ريغصت ( ةليزه) هلوق . ةكئئالملا داراا ليقو « رشبتسا ی شرعلا زتها هلوقو « لاط اذإ تابنلا هاو.

 ۱ دجلا دض وهو
 اناج ىأ ( انشه حيصأف ) لوق . ترسك ىأ ( ةضيبلا تمشه ) هلوق : ( ش ه لصف )

 ةيوتسم لفسأ ىلإ هفطعو هانم ىأ ( هربظ رصه ) هلوق : ( ص ه لصف )

 لبجلا ليقو « باضه ابعججو ةميظقلا ةيسارلا ةرخصلا ىه داضلا نوکسب ( ةبضه ) هلوق : ( ض ه لصف )
 هئاعو ىف مضاملا وه.هريغ لاقو ٠ لصالا ىف اذک سم اذإ تتفت ىأ ( مضه اہہاط ) هلو ٠ ض رالا ىلع طسبنملا

 اصقن ی ( ایضهالآ و الط فاخت ال ) هلوق . ربظب نأ لبق
 وف لجرلا عطهأ هريغ لاقو . لصالا ىف اذك نالسنلا ىأ ( ىعادلا ىلإ نيمطبم ) هلو :  ط ه لصف )
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 عوشخو لذ ىف رظنب ىذلا وه عطبملا بلعث لاقو  عرسآ اذإ عطبم

 هلق ٠ كاله] ىأ ( هتكلع ىلع هطلس ) هلوق . صرحلا ليقو « ربملا ةلق ليق ( علملا) هلق : له لصف )

 لهآ لبم ) هڏ . عيضي ال ىأ حتفلا حو ماللا رسكي كل ال ملا ناف هلوقو « تءاض ىأ ( تکساه ةدالق )

 هل ال لوق لالهإلا لصأو توصلا عفز لالبتسالا لصأ ( رهشلا لهتساو لالهالا هلوقو لالحلا لهأ هلوقو « ةنيدملا

 لاقي لصالا قو ؛ لالما هنأك ىتح قرشي ىأ ( هبجو لابتي ) هلق . ةيبلتلاب توصلا عفر ىلع قلطأ مث هللا الإ

 يغل هب لهآ امو ) لوق . روبظلا نم هلك ىصلا لهتساو باحسلا نم رطملا لهتساو لالحلا انللبتساو هب ملكت لهأ

 زاجحلا لهأ ةغل لصالا ىف لاق ( له ) هلق . هل ځذ نم رکذب هتوص حباذلا عفر هلصأو هريغل حيذام ىأ ( هللا

 اوله نولوةيف ةرايسلا ةکئاللا ىف ةريره ىلأ تبدح هنمو « مریخ هف رصو ىهتنا عمجاو نینئالاو دحاولل

 هلوق ۰ ةغلابلا غیص نم ءانبلا اذهو ةرضحلاو ةسخلا ىف بئاغلا زماما ( ةزل ةمه )هلوق : ( مه لصف ٠ ١

 هلق . ایفخ اتوص ىأ ( اسمه الإ ) هلوق . ناسنالا باقب مهتارطخ ليقو ؛ مهنعط ىأ ( نيطايشلا تازمه نم )

 لوأ وهو هتمب. دمتعاو دصق ىأ ( عدحآ م اذإ) هلق . اهريغ اذكو عار ريغب لبالا ىه ملا حتفب ( معنلا لمه)

 طولا ىف ةقفنلا هيف عضوي ام ىلع قلطی و سابللا كت ىأ ( نايمهلا ) هلوق . مزعلا

 , ىرهزآلا هركنأو اهدیدشآ کحو نونلا فیفختب ( ةدحاو ةنه الإ ارقي مف ) هلق : ( نه لصف و

 ( كتاينه نم انعمسأ ) هل . ةجاح ىأ ( هناريج نم ةنه ركذو ) هلق . ةفيعضلا ةدحاولا ةرملا انه ةنملاب دارملاو

 . ءاحلا هيف تديزو مدقت ام وهو« ةهنه رینصت وهو كتابه نم ةياور ىفو «كرومأ نم ىأ ةنه عمج ريغصتلاب

 تفقو ءاهلاو فلآلاب ابتلصو اذاف ةنهاي : تلق . امسا نع تينكف ةأرما توعد اذإ : ليلخلا لاق ( اتنه اب) هلوق

كانه تسل ) هلو . ةنه نيذصت ( ةينه ) هلوق ۰ ءادنلا ىف الإ لاقي الو هاتنهاي : تلقف ءادنلا ىف اهدنع
 مسا انه ( 

 ةلزاملا كلت ىف تسل ىنعملاو ناکملل

قو « لصالا ىف هلاق مهل لوقعال فوج ىأ ( ءاوه مهتدتفأو ) هلوق : ( و ه لصف )
 ءاوملانم هلصأ هريغلا

 وهو لججلا ىلع ةأرملا هيف بكرت ام جدوما ( یجدوه هلوقو ابجدره ) هو . لاخ وهف ءیش هيف تبثي ال ىذلا

قتي ىأ (عترمتب ) هلوق ۰ اوبات اوداه هريغ لاتو « لصال نم ادوبي اوراص ىأ ( اداه ) هلوق . ةبق هيلع ةضلاک
 أي

 قلطي وهو دیدشتلاب ةماه عمج ( كماره كاذآ) هلق . قف رلا حتفلاب نوهللاو ناوملا ىأ ( نوما باذع ) هلوق

 . ةماهو ناطيش لك نم هنمو « مم تاذو ةيح نم ضرالا باود ىلعو هببشو لمقلاک ناورحلا نم بديام ىلع

 یهو ةماه ريصت هرأثب ذخؤي ال ىذلا ليتقلا حور نأ معزت برعلا تناك ليق ( ماهو ءادصأ ةايح فيكو ) هلو

 ةماه ال هنمو « كلذ عفرب مالسالا ءاجو هرأثب ذشؤي ىتح ین وقسا ىفوقسا لوقت اهنأو ةموبلا یه ليقو « ريطلاك

 لاق ( یوم دقف ) هلو . لزت ىأ (یوه ) هل . ةوم ىف هاقلآ ىأ ( یومآ هکنتزلاو ) هلق . فيفختلاب وهو

 هتلضأ ىأ هتوهتسا هلوقو « تام ىأ ( عزل تيرهاف ) هلوق . قش ىأ سابع نبا

 لاقو « له هانعم ةمركع لاق ( كل تيه ) هلوق . فوخلا یهو ةبيملا نم ( ینبیتآ) هلوق : ( یه لصف )

 ةهينسو هنس هریظ و ۰۳۷۸ ص ۷ ءزج حتفلا ىف اک ةنه رینصت باوصلاو « رظن هيف « ةبينه » هلوق (۱)



۲۰۴ 

 مباع هرم ىأ ( لس خیرلا جيمتال ) هلق . كل تأيبت هانعمو ءاحلا رسكن دوعسم نبا أرقو ؛ هلاعت ريبج نبا
 یمدبنا اذإ رتبلا تروهت لاقي رئاه ىأ ( راه فرج افش ىلع) ےل . رطملا جاهو ءامسلا تجاه هلوق دمو اتش

 ىذلا مملاب یذلا ىنعم لیقو « ماللاب فورعملاو انه هل ینعم الف ملاب اأ (مهأ وأ ليهأ بيثك ) هل . رامنا هلثمو
 لاقيو  ادهاش ىأ ( هيلع ائميبمو ) هلق . لئاسلا لمرلا وهو « اليبم ابيثك : هنمو « مهلا لبإلاب هبشف كسا ال
 یتح یورت الف شطعلا اهبسكي مايحلا هل لاقي ىذلا ءادلا ابییصی ىتلا لبإلا ىأ ( مهلا برق ) هل انيمأ لاقي امئاق
 ثحلا دنع لاقي ام وهو اهاه ابلصأ هريغ لاقو  لصالا ىف هلاق , ديعب ديعب ىأ ( تابيه تابيه ) هلو . توم
 عيرسلا ريسلا ىلع

 واولا فرح

 رک بيتراللو حجار ةيعملل ابنوک : كلام نبا لاق , بیترل درت له فلتخاو هريغو فطعلل درت

 ليلق هسكعب و
 ىف لاق ( الثوم ) هلو . ةدوءوملا هنمو « ءايحأ نينفد هلصأو نبلتق ىأ ( تانبلا دأو ) هلق : ( و لصف إل

 . « توجب نإ ترجن ال ىأ تلأو نإ تلأو ال مهطوق هنمو « ةربنا ىف لاق « حيحص وهو وجني امن لثی لأو لصالا
 ١ 0 ال وم ًاضيأ لصالا ىف لاقو « أجاملا لئوملا : نيعلا بحاص لاقو

 ريثكلا ضرما وه ربشأ رصقلاو ادودم ءاجو روصقم زومبم ( عفو دق أبولا نا ) هلق : 6 ب و لصف ١
 ردق ىلع ةبيود ةدحوملا نوكسب وه ( ىلدت رول ) هلق . ضرملا ةريثك ىأ ةئبو ضرأ هنمو ؛ عرسملا ماعلا
 ًاريقحت لبالا رعشب هبيش هنأ ىلع ةدحوملا حتفب میضعب هطبضو لايجلا باود نم ءارغ نوكت دقو ءاضيب رونسلا

 ربولا لهأ ىف هنمو « ريعبلا رعش نم ةرعش ىأ ةدحوملا حتفب ( ةربو لوانتو ) هلق . فورعملا وه لوآلاو ةردقل

 .همتاغ صییو هنمو « هقيرب ىأ ةلمبملا داصلاب ( بيطلا صيبو) إف . ةقرفتم لئابق نم اعومج ىأ ( اشابوآ ) هلق
 لابو تقاذف ) هلق . لبو عمجاو ديدش رطم : ةمركع لاق ( لباد ) هل ۰ . تاکلبلا ىأ ( تاقبوملا) هلو
 اديدش ىأ ( البو ) هل ۰ ءأ زجلاب لصالا ىف هرسفو ههوركم ىأ ( اهر مأ

 هلق . بلس دو كصقني نل ىأ ( كري نل ) هلق : ( تو لصف )
 بلقلا طاين وه لاق ( نيتولا ) هلق ٠ حتفلا هيف زوحيو هلوأ رسكب ( رتو هنا )

 . رسکسا غلبي ال مظعلا بيصي مصو وه ترسك لثم هلوأ مضب ( ىلجد كثد) هلق : ( ث و لصف )
 بثوو عردلا ىف بُني هنمو « ر هنمو « ةعرسإ ةضبنلا بوثولا ( ناغع ربق بني نم ةبثو اندشأو ) هلو
 : لاق ىبرحلا هلاق جرسلا ةفصك ذختت ةقفرملاك ىه هلوأ رسكب ( ناوجرالا ةرثيم نعو رئايملا نع یمن ) هل ٠ امئاق
 یهو بكارلاب اقفر لاحرلا ىلع اهنوعض, فئاطقلا لاثمأك اهنأ ىلع نع لصالا فو « ءارمح تناك اذإ امنع یمن امئاو
 قاثولا نم ذوخأم قئوالا ثينأت ( ىقثولا ) هلو ٠ ریرخا نم جورسلا ءاشغ ىه ليقو « نيللا وهو ةراثولا نم

 ىأ مالسإلا ىلع انقئاوت هنمو « قثوملا كاذکو دبعلا قاثیلاو ةبادلاو ريسآلا هب دشب ديق وأ لبح وهو حتفلاپ



 تحل 4° جسم

 ةثج هل ناکام : ىرهزألا لاقو « اهريغ وأ ةراجح نم ةروص ناکام وهو نو عج ( ناثوالا ) هلق . هيلع انفلاحت

 قرفي مل نم مهنمو مص وهف ةثج ريغب ةروص ناك امو رو

 ءاصخلا ةلزنم لزنيو عاملا ةورش بهذت] اديدش اضر نينالا ضر وه دملاب (ءاجو) هلوق : ( ج و لصف ١

 ىأ ( سشلا تيجو ) هلوق  دعتساو اصع نزوب ءاجو یورو « ءاجولا هعطقي اک حاکنلا مطقب موصلا نأ ینعلاو

 ةنسحل لاقي ديبع وبآ لاق « هژازج هل بجو ىأ (بجوأ ) هلوق . تنعط ىأ ( ابقنع ىف تأجوف ) هلوق . تطقس

 هنمو « ىلع دجو هنمو « بضفتال ىأ ( ىلع دجت الف ) لوق . هکراتبقامیام اعرشو موزللا ةفل بوجولاو ةئيسللو

 دنع عقوو « اوبضغ ىأ ( مبسفنأ ىف اودجو مهنأكو ) هلوق . تنرح ىأ ( ادجو هيلع تدجو ) لوق . ةدجوملا

 لوالاو « بلا ىلعو نزحلا ىلع هلح حصي ( هب همأ دجو نم ) هلوق . باضغ ىأ مهسفنآ ىف دجو مهناک رذ ىبأ

 لطم ىأ (دجاولا هلل ) هلوق . هبحأو هب طبتغا ىأ (هعبيلف ائيش هلامب نم دجو نف ) هلو . هموزلم ىناثلاو ربظأ

 هانم وهو ما لدب فاقلاب ةياور قو « اتم ضيرم ىأ ( عجو ) لوق . عرسي ىأ ( زجوي ) هلوق ٠ ىنفلا

 عم ابحتفو مجلا ردك زوحيو ةنكاس مجلاو واولا ثلثم ةنجولا ( هاتنجو ) هلوق . امجو ضرم لك ىمست برعلاو

 هلوقو « هجوت ىأ ( انبه هجو ) هلوق . ىلاعلا همیظع وهو هجولا بناج یه ةمومضم ةزمه لدبت دقو واولا حتف

 ءات واولا لدبتو هجولاب ءیشلا لابقتسا وه اهرسكو واولا منعب ( ودعلا هاجو ) هلوق . یدصت ىأ ىبجو تبجو

 ذخ وی ملام ىأ ( هيلع فجوب ملام )هوق . ابحتف زوم و مجلا رسكب ( قرشملا لبق هجوم وهو ) هل . هاجت لاقيف

 ىرأ هنمو « ابلج الدنئاز هاج ىأ ةمطاف ةايح هجو ىلعل ناك ) هل . ريسلا ف عارسإلا فاحيإلا لصأو شيجلا ةبلغب

 اذه دنع ابجو كل

 ( اشوحو یه اذاف ) لوق . ابنم عون ليقو , ةغزولا ىه ليق حتفلاب ( ةرحو هنأك) هل : ( حو لصف )

 رسكستو ءاحلا نوكسب وهو شحو ناکم ىف تناك ةمطاف ثيدح هنمو « رفقملا ىلاخلا ناكملا وهو شحو عمج

 ةعرسو ءافخ ىف مالعالا ىحولا لصأو راشأ یا ( مبيلا ىحوأف ) هو . حصفأ لوالاو

 ةزمملا ىف ركذي نأ اذه قحو رحسي ىأ ءاخللا دیدشتب ( هتأرما نه لجرلا ذخؤي ) هلو : ( خ و لصف إل

 اهلزن نم اهزاوه قفاوبال ىتلا ةمخولا ضرالا ( ةخو ةئيدملاو هلوقو « ةنيدملا اومخوتسا ) هو . ذخالا نم هناف

 ٠ دصقيو ىرحتي ىأ ( ىخوتي ) هلق . ةيشاملا هيلع عجنت ال مخو ىعرمو

 ناقرع ناجدولا ليقو « قورعلا نم قنعلاب طاحأ ام وهو جدو عمج ( جادوألا )هلق : د و لصف و

 ثلثم دولاو لوعفم ىنعمب وأ ةبحلا ىهو دولا نم لعاف ىنعمب لومف ( دودولا ) لوق ۰ رخنلا ةرغث ىناج ىف ناظیلغ

 .دتو ىأ حتفلاب ( دو ىلع ) هلو . منص ىلع مع مسا وه ( اعاوس الو ادو ) هلو . ربشآ مضلاو واولا

 هلوق . ابصقان ىأ ( ديلا ىدوم ) هو . هنهدو محللا مسد وه ( كدو الو .محش ) هلق . رطملا ىأ ( قدولا )

 ماشلا ةبج نم لايمأ ةثالث ةنيدملا نيبو هنيب فورعم ناكم وه ( ىرقلا ىداو )

 ارتخبتم عرسي ىأ ( فذوتي ) هلق . كرتأ ال ىأ ( هرذآ النا ) هلق :( ذ و لصف و

 . حتفلا زوحيو مضلاب طبضو عضاوتلا ديري نم اهلوقي دلك ىم ( ءارو ءارو نم ) هلو :6 دو لصف و



 — 6 د

 . هيدي نيب هانعم ليق « مامإلا ءارو نم لتاقي هلوقو « منبج هئارو نم هلثمو مبمامأ ىأ ( مءارو ناکو ) هلوق
 هلو . برشلا ىف ذخالا دورولاو اشاطع ىأ ( درو ) هلق . اهبرش ىأ واولا رسكب ( اهدرو موی ) هلو
 نأو قروآ نم اف له ) هو. هنم صاختي الامو اهدئادش ىأ ءارلا نوکسب ةطرو عم ( رومالا تاطرو )
 هلو . هونفدا ىأ ( ىصلا اوداو ) علو . دامرلا نول ىلإ برضت ىلا ليإلا ىف ناولالا نم ةقرولا ( اقرولا ابف
 (اران اوروت الو ) هلو . ىطغت ىأ ( یراوت )هلق . اهريغ هدارم نأ هركذب مموأو اهرتس ىأ ( اهریغب یترو )
 ةئرلا بيصي ءاد ءارلا نوكسو واولا حتفپ ىرولا نم وه ( هیر, یتح) هلق ۰ اودقوت ىأ

 ًأجتلي ینلا ناکلا حتفلاب رزولا هريغ لاقو « لصالا ىف اذك نصح ال ىأ ( دزو ال ) هو : 6 ز و لصف و
 هلوقو « رازوأ عمجاو لقثلا رزولاو دحأ بنذپ :دحآ ذخؤي ال ىأ ( ىرخأ رزو ةدزاو رزت الو ) هلو ٠ هيلا
 حالسلا ىمسو ناسنإلا هلمح ام رزولاو حالسلا رازوالا هريغ لاقو « امماثآ ىأ لاق اهرازوأ برحلا عضت ىتح
 ةميلغ ىلإ اوماقف هنمو « ماسقنالا وهو عيزوتلا نم هلصأو نوقرفتم تاءامج ىأ ( عازوأ ) هلو . كلذب
 هلوق . ىنمحلأ هريغ لاقو لصألا ىف اذك ىنلعجا ىأ ( ىنعزوأ) هلو .-نوفكي ىأ ( نوعزوي) هل . اهوعزوتف
 ةلباقملا یهو ةازاوملا نم وه ( ىزاو هلوقو , انسوءرب تزاو )

 ىف تعجطضاو ةئمو « ررکت دقو مونلا دنع سأرلا بحت لعجت ام یه ( ةداسولا ) هل : ( س و لصف )
 نأ هلصأو « هلهأ ريغ ىف لعجو دنسآ ىأ ففخو ديدشنلاو هلوأ مضب ( مالا دسو اذإ ) هلق . ةداسولا ضرع
 عمج امو ىأ ( قسو امو ) هو . لذعلا طسولا ( اطسو ) هلق . هسلج ولعيل اياع سلب ةداسو هل لمحي ناك كلا
 ( ةليسولا ) هلق . اءاص نوتس وهو هلوأ رسك یحو هيناث نوکسو هلوأ حتفب قسو عمج ( قسوأ ةسمخ ) هلق
 ىف مسولا ) هلو . ةريصبلا نيعب نيرظانلا ىأ ( نيمسونملا ) هلو . ىوتسا ىأ ( قسنا ) هو . ةنجلا ىف ةلذثم ىه
 رعشلا هقروب بضخم تبن وه (ةمسولاب بضخ ) هلق . ةلآلا مسيملاو ةقدصلا لب] مسيل هنمو « ةمالعلا ىأ ( ةروصلا
 ( اهرودص هب تسوسوو ساوسولاو سوس ولا )هلق . لاما یهو ةماسولا نم لأ ىأ ( سوأ ) هلق ء د ما
 شهدو همالک طلتخا نم ىلع سوسوملا قلطی و سفنلا ثيدح ةسوسولا

 ةأرملا هب حشوتت زرخ هيف مظني ريس وه ( حاشولا ) هل. طالتخأ ىأ ( باشوأ ) هلق : ( ش و لصف )
 قش وهو مشولا نم وه ( ةموشوملاو ةمشوتسملأو ةمئاولا ) هلق . عرسأو عر ىأ ( كشوأو كشوي) هلو ۱

 عيفر ريرحلا نم وهو ىثولاب اغوبصم ىأ ( ايشوم ) ےل . هناکم رضخيف هديغ وأ الحك هوشحو ةريإب دلجلا
 ۱ هجرختسي ىأ ( هيشوتسي ) هل . ةعنصلا

 ( دیصولا ) هلو ۰ ماد ىأ ( بصاو باذع ) هلق . ضرمال ىأ ( بصو ال ) هل : ( ص و لصف )
 مداخلا ىأ ( فیصولاب ) مو . ةقبطم ىأ ( ةدصؤم ) هل . بابل دیصالا لاقيو دصو و دئاصو هعجو ءانفلا وه
 یہن ) مت. هلصافمو هؤاضعأ ىأ ( هلاصوأ تمطقت ) وق . بقا انه هب دارا ليقو « ىئنأ وأ ناك رکذ رينصلا
 نيقانع نطبأ ةتس تدلو اذإ ةاشلا ىه ( ةليصولا ) هلق . ليللا ىف رطف نود راهنلاو ليلا موص ىأ ( لاصولا نع
 عباسلا ف تدلو اذاف ءاسنلا نود لاجرلل اپل ١ واحأف اهاغأ تلصو اولاق ايدجو اقانع ةعباسلا ف تدلو مث نيقانع
 .سأرلا ىف رعشلا لصو نم وه ( ةلوصوملاو ةلصاولا ) هلو . مهلك هولكأ اتيم تدلو ناف لاجرلا نود ءاسأللف ركذ



 — الون

 نأ بسألا ىف هنيبو هنيب عمج نم رب محرلا ةلص اولا ( هللا هلصو ابلصو نمو م>رلا ةلص) هل

 ةفاظنلا هلصأ و هب ًاضوتب ىذلا ءاملا وهو حتفلاب مسالار لمفلا مضلاب ( ءوضولا ) هلو : € ض و لصف )

 . هضايب ىأ ( هجو حضو ) هل . ةءاضولا نم لمفآ ( كنم أضوأ ) هلق . ةصوصخم ةيفيك ىلإ عرشلا ىف لقن مث

 ىأ ( ةرفص نم رضو ) هلو. ةضفاا نم لمعت ان اهضاييل كاذب تيم لا نم عون ىه ( حاضوأ لع ) هلو

 قرو مماكأ نم هسبيل رسعب جرغب ناك مومن نأ دارأ ةاشلا عضت اک عضتف )هو . نول هل بيط وأ قولخ نم خط

 هلق « نيدلا ضعب كر” ىهو ةعيضولا هنم باطب ىأ ( رخالا عضوتسي ) هلق . فولألا ءاذغلا مدعو رمسلا .

 بيعبلا ىلع لحرلا هب دش ضعب ىلع هضمب جوسنم ناطب وه ( نيضولا ) هلوق ٠ ةجوسنم ىأ ( ةنوضوم )

 جرسلل مارحلاك

 .كذخأو كتبوقع ىأ ( كتأطو ددشا ) هلوق . ةقفاوملا یهو ةأطاوم ىأ ( ءاطو ) هلوق : ( ط و لصف )

 قالطلا) هلو. سابقلا وهو باطولا یئاسنلا ىف عقوو ةصاح نبلا ءاقس وهو بطر عمج ( ضفف باطر لاو ) هلوق

 ناسفإلا هب ماقأ ماقم لک وهو نطوم عمج ( نطاوملا ) هلق ٠ ضرغ ىأ ( رطو نع
 كعو ) هلوق . ءىثلا هيف ظفعام ىهو .ةيعوالا دحاو ( اهءاعو هلوقو « نيءاعو ) هلوق : ( ع و لصف ۱ ١

 ىأ كيلع ىعويف یعوتال هلوقو « هبعوتماو هافوتسا ىأ ( هقح ديبزلا ىعوتسا ) هلوق . ضرم ىأ ( ركب وبأ

 ةخراصلا ىأ ( ةيعاولا ) هلوق . لصالا نم ابظفحت ىأ اتو هلوقو  ةظفاح ىأ ( ةيعاو ) هلوق . ىصحت ال
 ةيلعملا

 تام نم تومي

 . هموق نم سيئرلا ىلع مدقي نم انه هب دارملاو رئازلا دفاولا ( سيقلا دبع دقو ) هلوق : ( ف و لصف )

 ی روفوم وبف هترفو هريغ لاتو «لسالا ىف اذك ارفاو ىأ ( اروفوم) هلوق . الماك وأ ابيط ىأ ( ارفوم ) هلوق

 ردغیال ىأ (هب ین نأ )هلو. ءافولاب رمأ (لوالا ةعيبب اوف ) هلوق . اًميش هئازج نم صقني ال دارملاو صقان ريغ

 نيبراقم ىأ ( نيفاوم ) هلوق

 « ةاكذ الب ليتق ىأ ( ذیقو ) هلوق . ددح ىأ ( تقو ) هلوق . لظأ ىأ ( بقو ) هلوق : ( ق و لصف )

 ىف ناميإلا رقو هنمو « نكت ىأ ( مهسفنأ ىف رقو ) هلوق . تومتف بشخلاب برضت یتیم لاق ةذوقوملا هلوقو

مظع ىأ اراقو هلوقو « ةئيكسلا ىأ ( داقولا هلوق . مص ىأ حتفلاب ( رقد ) هلوق . ىلق
 هتفأن هتصقو ) هلوق . ة

 اذک نآرقلا ركع لیقو « تطقس اذإ موجنلا طقاسب ىأ ( موجنلا عقاومب ) لوق . قنملا رسك صقولا ( هتصقوأ وأ

 فاقلا رسكب ( عقو ىتخأ نبا نا ) هلق . ءىث دعب اًميش هلوزتو نآرقلا موجت موجنلا سابع نبا لاقو « لصآلا ىف

 هل ةياقو ابی ىأ ( لخنلا عوذعب قتی) هلوق . ضيرم ىأ فورصم
 هلوقو « نبتيكوأ لاحت مل هنمو « فرظلا هب طيرب ىذلا طيخلا وه دلاب ( اهءاكو ) هلوق : ( ك و لصف ١

(ليربج بكوم) هلوق . طبرلاب كلذ نع ىنك « ةقفنلا ىف كسفن ىلع قيضتال ىأ « كيلع هللا ويف کوت ال
 ةئيه ىأ 

 هلوق . هنعط ىأ ( هزکو ) هلوق  هنم ريذصلا ءیشلا رثأ لصالا ىف هرسف ( تكولا ) هلوق ۰ هبوكر دنع هركسع



— ۰۷ — 

 ىور (اكلم محرلاب لکو ) هلوق . ءاملاب هفقس رطق ىأ ( دجسملا فكو ) هلوق . صقن ال ىأ ( سکو الو )
 لفکست ىأ ( هيلجر نيب ام یل لكوت نم ) هلوق . هايإ هلفكو كلذ هافكتسا ىأ ديدشتلاو فيفختلاب

 باش هيلع بوو هنمو « ابلخديلف ىأ (رانلا جليلف ) هلوق . تاخد ىأ ( هيلع تجلوف ) هو : ل و لصف )
 ىف ليلا جوي : هنمو « هيف هت وأ دقف ءىش ىف هتلخدأ ءىش لك لصالا ىف لاق ( ةجيلو ) هلوق . كيلع جلیلف هلوقو
 . لافطالا ىأ ( نادلولا لتق نع ىمن ) هلوق . اهدلو ابعم ىأ ( دلاو ةاش ) هلوق . ةمأ ىأ ( ةديلو ) هلوق ٠ راه
 ديدشتلاب ( هن رقلت ذ] ) هلوق ٠ ب نوصتخا یابلوآ ىأ ( "لاوم ةنيزم ) هلوق . هناسلب برش یآ ( غلو ) هلو

 ىأ قلولا نم وهو ةئشئاع ماللا رسكو فيفختلاب هتلاقو : دهاجب هلاق ضعب نع مبضعب هيوري ىأ ةماعلا ةءارق یهو
 بحاص لاقو « خور انه هب دارملاو رورسلا دنع ماقطلا نم منصیام یهو ةيلو لعج ىأ ( موأ ) هلوق . بذكلا
 لجر لوالف ثيراوملا فو هيلا مهبرفأو هب مهصخأ ىأ ( ىميمب سانلا ىلوأ ) هلوق . حاكنلا ماعط ةيلولا لاعفالا
 هنم مسالاو رمالاب مقلا لعو « حتفلاب ةيالولا هنم ممالاو بسنلاب یلولا ىلع عقی ىلوملاو « دعفأ و برف ىأ رکذ
 لاق ةبصعلاو معلا نباو فيلحلاو رصانلا لعو «ءالولا هنم ممالاو لفسأ نمو قوف نم قتعلا ىلعو رسكلااب ةيالولا
 خالاو رهصلاو یوألاو راجلاو بحاو مباتلا اهنم ءایشآ ىلع اضيأ قلطي ىلوملاو داو لولاو ىلوملا ءارفلا
 ىوغللا ىنملا نب ةديبع ايأ ىنعي : رمعم لاق ءلصالا فو كلذ ريغو بحاصلاو كيرشلاو تخالا نباو نبالاو
 رشكلابو ةيبوبرلا یهو ءالولا ردصم واولا حوتفم ةالولا اضيأ لصالا قو ءاسذلا ةروس ريسف# ىفام هنع لقنو
 هنم برقي ىأ ( هيلي نم ابعمسی ) هلوق . لفسأ نم قتعلا ثاریم هب دارملاو ( ءالولا ) هلوق ٠ ررکتو ةرامالا

 كلذب ةرهاجلا ةرهاملا یهو ةسموم عمج ( تاسموملا ) هلوق : ( م و لصف )

 فعضلا وهو ءانولا نم افعضت ال ىأ ( یرکذ ىف اینت ال ) هلوق : ( ن و لصف )

 حو طلغلا ىف ةصاخ ا.محتفب و عزفلا ىف اهرسكو ءاسحلا حتفب لاقي ( رع نبا لهو ) هلوق: ( ه و لصف )
 . الهو رسكلاب لهوو هيلا همهو بهذ نوكسلاب الهو حتفلاب ءىشلا ىف لهو « لاعفالا بحاص لاقو < ًاضيأ رسكلا
 الو ىأ ( اونبت الو ) ىلاعت هلوق ىف لصآلا ىف لاقو مهتفعضأ ىأ ( بري یہ مهتنهو ) هلوق . ىسل ىأ حتفلاب
 ًادج ةفيعض ىأ هريغ لاقو ابققشت اهيهو : لصالا ىف لاق ( ةيهاو ذثموي ىرف ) هل . نهولا نم وهو اوفعضت

 , ةحر ةلک حبو نسحلا لاق ابقحتسيال کله ىف عفو نمل لاقت ةلک یه خو ( كحيو ) هلوق : ( ی د لصف و
 (لیو ) هلق . رت ملأ اذك ناکیو یعمهریغ لاقو « هبتذت امأ هانعم هيبنت كيو ةماك هب وبيس لاق ( هللا ناکیو ) هلوق
 ءابف عقو نا لیوو کله ىلع فرشأ نمل رجز ةملك مو هيوبيس لاقو « أبقحتسي اه ىف عقو نمل لاقت ةلك یه
 كايوو ابليو اب هلوق هنمو منبج ىف داو لیقو « باذعلا قشأ ليقو . نزحلا وه ليقر « عدر ةملك ليو ليقو
 مذلا اهب داري ال بجعت ةملك یه ( همأ ليو ) هلق . ثيدحلا ف ترركتو



 تا۷ هر

 ءایلا فرح

 تسي نم اولعتفا ىأ ( هنم اوسأبتسا الف )هلق ٠ ءاجرلا دض سأيلا ( اوسأيت ال ) هلق : ( ۱ ی لصف إل

 اونمآ نيذلا سأیب لأ : هنمو « سأيلا نم لومف ( روفك سوی ) هلق . لصألا ىف اذك

 ۱ اسباي ىأ ( ابي ) هلق : € ب ی لصف )
 ماتیآ تاذ ىأ ( ةمتؤم اهنأ تركذو ) هلق : € ت ی لصف )

 اهتيمست نع مانو ةبيط مقلب ىنلا اهانمف « مالسالا لبق ةنيدملا مسا وه ( بری ) هلق :  ث ی لصف )

 نیقفانلا لوق ةياكح نآرقلا ف عقوو بري
 دهاجب هلاق دو-أ ناخد وه ( موم ) هلت : ( حى لصف )

 ١ كلذ وغو ناسحإلاو ةمعنلا ىلع قلطت ديلا ( یتبارق اهب نوم ادب مدنع تذختا ) هلق : € د ی لصف .

ةعامجاو ةنسلا لهأ قفتاو ىلاعت هللا ىلإ افاضم ثيدحلاو نآرقلا ىف ديلا ركذ عقوو « نبحمسأ ىأ ( ادي نهوطأ ) هلوق
 

 فتو نم مهنف هب اونمآو كلذ نم ءاجام اوتبثأو تاثدحلا تافص نم یه ىتلا ةحراجلا ديلاب دارلا سيل هنأ ىلع
 مو

 كلذ لاثمأ نم ءاجام عيمج ىف اول اذكهو هل ربظ ىذلا ىنملا ىلع اهنم ظفل لك لمح نم مهنمو لوأتي ٠ یتح) هلوق

 ىأ ( هدي تاذ یف ) هلق . ةطساو ريغب ليقو « فارتعاو لذ نع ليقو « ربق رع ىأ ( دی نع ةيزجلا اوطعي

 کنم ابن
 ةعقولا هيف تناك ماشلا دالب نم عضوم هلآ حتفب ( كومريلا موي ) هلق :€ ر ى لصف )

 ىأ ( رسعملا ىلع سيأ ) هلت . نییلا دض اضيأ راسيلاو لاملا ىأ ( راسيلا وذ ) هلوَق : ( س ی لصف و

 ىنيلا دض یهو یزشلا اهل لاقي ىرسيلا ديلاو ىل “یه ىأ ( اسیلج یل رسی ) هلق . ةرسايملاب هلماعأ

 تاوصت ىأ رعيت ةاش هنمو « منغلا نم ملا توص وه مضلاب ( راعي اهل ) دوق : € ع ى لصف )

 اذكو برعلا سم موق ىلإ راص مث حون موق ىف ناک منص مسا وه ( ثوغي الو ) هلِوق : ( غ ی لصف و

 قوسو هلوق

اك هل لصأ ال رجشلا نم ناك ام لک وه لصالا ىف عقو ( نیطق نم ةرجش ) وق : ( ق ى لصف )
 هوغو ءابدل

 هابتنالا یهو ةظقيلا نم هلك ( ىظقيو ظقيتساو ظقبو ناظقي ) هو . عرقلا نيطقبلا هريغ لاقو

م کم برقب فورعم داو وه ( مللي ) هلق : < ل ی لصف إل
 نیلا قيرط ن

 هبجعب ) هلوق ۰ نالاو کم نيب فورعم دلب ( ةمايلا ) لوق . رحبلا وه ( تملا ) هلق : < م ى لصف )

 األ ماكاو ةبعكلا نيم نع اهنال نیا تيم لاق ( نولا ) هلق . اضيأ لوافتلا لمتحيو نييلاب ةءادبلا ىأ ( نميتلا

 قحلا نع ىأ (.نیولا نع انن وتأت ) هلق . ابيرق ىنيلا ديلا ركذ مدقتو اهلامش نع

 راقلا كارد) ءايلا حتفي عنیلار تباطو تكردأ ىأ ( هت رمث هل تعني ) هلق : € نى لصف )

 هاب الإ ةدوقالو لوح الو لیکولا معنو هللأ انتسحو لاح لك ىلع هيلع هان ىصغال |ريثك هلل دنا و لصفلا ۳



 باسنالاو باقلالاو ىنكلاو ءاعالا نم فلتخلاو فلت ولا ناب ف

 هيف ةدرفلا ءامساألا طبضو ةياور وأ هيف ركذ هل نع فورجلا بيترت ىلع ىراخبلا حيحص ىف عقو ام

 بانکسلا نع اجراخ عقو ام هريغب هنشلا ىف : ىناثلاو . ةصاخ باتكلا ىف هبنشلا ىف لوألا : ناسف وهو

 لوألا

 تحت نم ةائثملا ءایلاو ةمجعملا ءاخلابو فورعم نونلاو ةلمبملا ءاسحلاب : ( فنحالا ) « ( فل الا فرح )
 ىازلاو ةمجعملا ءاخلاب : ( مزخأ ) ه ةيبيدحلا حاص ةصق ىف ليوطلا ثيدحلا ىف ركذ هل فرخالا ن صفح نب زركم
 دنا روصنم نب دابع دادجأ نم ةلمبملا ءاحلاب و بقانملا باتك ىف هنع ىور یراخبلا خویش نم م رخأ نب ديز
 ىف ابمضيو ريثك ماللا حتفب : ( لسأ ) ه ةلمجا ىف دافتسيل اذه لثم ركذن امنإو « حيحصلا ىف دابع بسن قايس عقب
 نم ةاورلا نم دحأ بسن ىف ركذ هل عقي مل نكل ةعاضق نب فاحلا نب ثراحلا نب ١ لسأ وهو ةعاضق بسن
 حلص ةصق ىف ركحذ هل ىنقثلا ةيراج نب دیسآ نب ةبتع ريصإ وبأ نيسلا رسكو هلوأ حتفب : ( ديسأ ) ه هيلا بسفي
 ةزمملا مضوو « نيعلا مضي رمع هيف ليقو « یرهزلا خویش نم ىنقثلا ةيراج نب ديسأ نب نايفس نبأ نب ورمعو « ةيبيدحلا
 ريغب و ريثك : ( ةيمأ ) ه ةبحص هل حلفالا بأ نب تباث نب مصاع فاقلابو ةعامج ءافلاب : ( حلفأ ) ٠ ةعاج نيسلا حتفو
 یه نون اهدعب ةنكاس ةيناتحت ءايب : ( ةنيمأ ) ه حيحصلا ىف هدج مما ركذ عقي مل نكل ةيم نب ديبع نب ىلعي فلأ
 زئانجلا باتك رخآ ىف ركذ هل سنا نب دمع مهنمو ريثك ( سنأ ) ہ حيحصلا ىف اهوبأ ابنع ثدح كلام نب سلآ تنب
 نم ةعاج اهنوکسب و ریثک نیسلا حتفب : ( یدسالا ) و فحص دقف ةمجعم نيش اهدعب قوف نم ةانثم ءاتب هلاق نمو
 ددسم نوكسلاو حتما اعیج ناتبسالا هل عمتجا نمو ةيبتللا نباو ةنيحم نب هللا دبع مهنم انيس ىازلا لدبت دقو دزالا

 ىلإ نوبسنپ مهنم نطب نم وه مث ناکسالاب ىدسآلا هيف لاقي نأ زوجيف دزالا نم هناف ىراخبلا خيش دهرسم نا
 : (یدزالا ) ه حيحصلا ىف ابوسنم عقي مل كلذ عم هنكا حتفلاب یدسالا هيف لاقي نأ زوجيف حيتفلاب كيرش نب دسأ

 نب نمحرلا دبع سيق وأو « ليبحرش نب ليزهو نيعبانلا رابك نم یدوالا نوميم نب ورمع ىازلا لدب واوبو ديثك
 نم یدوالا مكح نب ناثع نب دحآو هيقفلا سيرد نب هللا دع هنباو یفوکسا یدوالا ديزي نب سيردإو ناورث
 سبتلبال دق اذهو ىراخبلا خویش

 راشب ۸ دم رادش دلاو ةمجعملا نیشلا دی دش و ةدحولا ءاسل اب : ) راشإ ١ 0 ( ةدحوملا ءايلا فرح

 ريصبتلاو هبتشاا و لولا :ىف اک ثرالا طوةس باوملا ۱



— ۷۰١ 

 ميدقتبو نيسلا فيفختو ةيناتحتلا ءايلاب ةروصلا هذبب هيف نم ةيقبو حيحصلا ق درف ةعامماو ىراخبلا خيش ىرصبلا

 .. ةمجعملا نيشلا نوكسو ةدحولا رسكب : ( رشب ) ه ىعبات ةمالس نب رايس لابنلا وأ ةيناتحتلا ءايلا لیقثت و نيسلا

 لب ىنلا بیش ةفص ىف لوصوم ثيدح یراخبلا ىف هل ینزالا رسب نب هللا دبع نيسلا لامه]و ةدحوملا ميو ليثك

 نب رسو ىعبات ىندملا ىرضحلا ديعس نب رسو رسإ نب هللا دبع نع رکذیو هيف لاق ةعمجلا ةالص ىف قلعم ثددحو

 :(ديرب) « حيحصلا ىف هدج ركذ عقب مل هنكل رسل نب ريكب ىبأ نب ىح هلوأ نونلا حتفب و ىاشلا ىرضحلا هللا ديبع

 نب دیش و, ىفدملا یراصنالا راش نب ريشي ةمجعملا نيشلا حتفو ةدحوملا مضیو ريثك : ( ريشب ) ه ديزي ىف أي

 نيس مع ةيناتحت ءاي هلوأ نكل هنزوبو امهريغ ارغصم ةروصلا هذه حيحصلا ىف سيل نايعب ات ىرصبلا یردملا بعك

 ركذ ىنقثلا ريصب بأ داصلا رسكو متفلاب ( ريصب ) ه هلوأ ىف ةزمج دريام شک أو ريبك ىعبات ورمع نب ریس ةلمہم

 :(قب ) ه سابلا ىف دحاو عضوم ىراخبلا ىف هل ثعشألا ىبأ نب نيصن داصلا حتفو نونلا مضر و ةيبيدحلا حاص ىف

 راغص نم ةزب ىبأ نب مساقلا یازبو « قلب ىنلا جوز ةيريوج اذكو قب ىنلا هریفف ةبلس مآ تذب بنيز مسا ناک

 راغص نم قاني نب ملم نب نسلا فاق هرخآو نونلا دیدشتو ةيناتحتلا ءايلا حتفبو رهاظ : ( نايب ) ه نيمباتلا

 نب دايز هاو ىعبات ةيلاعلا وبأ ءارلا ديدشتيو بزاع نبا فيفختلاب : ( ءارإلا ) ه یبتلبال دق اذهو نيءباتلا

 نب نسحلا هرخآ ىف ءاربو ةعاج نييازب : ( زازبلا ) ه دايز نإ فسوب هاو رشعم وبأو « رووشملا ىلع زورف

 ءارلاب یراخبلا حيح ىف ةثالثلا ءالؤه تباث نب رشبو نكسلا نب دمج نب یع اذكو ىراخبلا خویش نم حابصلا

 نب دحاولا ديعو ناثدحلا نب سوأ نب كلام نوالابو ريثك ءابلاب : ( ىرصبلا ) ه مع هللاو یارلاب مادع نمو

 امهريغ نونلاب باتكلا ىف ام هللا دبع

 نونلابو حضاو نب ىحي ةينك ةانثملا ءاتلاب : ( الی ) ه € قوف نم ةانثملا ءاتلا فرح ل
 نيكسم نب دم دج

 ميما ىبأ دلاو اهديدشتو ةيئاتحتلا ءايلاب : ( نابت ) ه نيذه ريغ ةروصلا هذهب باتكلا ىف امو ىراخبلا خيش

 مث واولا ليقثتو حتفلاب ( ىزتوتلا ) ه ناف همسا ةمأوتلا لوم خاص وبأ ةنكاس ةدحوم ءابو نونبو ىناحصلا

 ه ةلمبملا ءارلابو ةنكاس واولاو ةثلثملا ءاتلاب وپف هريغ باتكلا ىف ام لك و تاصلا نب د ىلعي ربأ وه ىاز

 نيعلاو ةثاث0ا ءاثلاب هادع نمو هدحو عفار نب بيسملا ةدحوم ءاب مث ماللا رسكو ةمجعملا نيغلا ناكساب : (ىلغتلا )

 ماللا حتفو ةلمبملا تحت .

 ءافلاو ءابلا نيب وهو ىراخبلا خيش مرصأ نب روث ةدحوملا مضبو رهاظ : ( دوث) ه ( ةثلثملا ءاثلا فرح )

 لاقف « هتياور ىف رذ وبأ هامسف مرصأ نب ركب وبأ هانثدح دابجلا ىف لاق هانك لب یمسم حيحصلا ىف عقب مل هنأ الإ

 ةانثم ءاي هيبأ مسا لوأ ديزي نب رو یندلاف « ىاشو یندم اهتشا امر نالجر هيفف روث امأو ؛ ىهتنا ىزورملا روب

 ۱ ةحوتفلا ىازلا هيب مما لوأ دیز نب روث ىاشلاو ؛ ةروسکم یاز م نم

 نبأ نع ىور ةزمج وبآ وهو ىعبضلا نارمع نب رمن ةينك ةلمهملا ءارلابو مجلاب : (ةرج) ه ( ميجلا فرح إل

 یوارلا یراصن الا ةزح ىبأ ريغ ینکلا نم هب هبتشپ ام یراخبلا ف سياو امهريغو ةي ور نب ةرامع نب ركب ىبأو سابع

 نم ىزاغملا ىف عقوام امأو ةعاج ىنكلا نود ءاعالا امأو « ىزورملا ىركسلا ةزح ىبأ ريغو مقرأ نب ديز نع

 ىنيمشكلا نع یورما رذ بأل عقوو ءارلاو مج اب هنأ ىلع روهجلاف وربع نب ذئاع نع ةرج ىنأ نع ةبعش قيرط



۷۱۱ = 

 یخرلا ناثع نب ديرح نانا ىاز هرخآو نيتلمبم ءار مث ءاحبو ريثك ( ريرج ) ٭ لعآ هاو ىازلاو ةلمهملا ءاحلاب
 ءار هرخآو ابحتفب الو ءىش ةلمهملا ءاحلا مضي باتكلا ىف سيلو ناتس# یضات نيسح نب هللا دبع همساو زيرح وبأو
 م سابع نبا ثيدحح ىف ركذ امل دیفح مأ ءافو ةلمبم ءاعو ىعبات نمحرلا دبع نبا مجلا مب : ( ديعج ).ه ءىث
 مضيو اهف بسا مل هنكل ةقلعم ةياود ىف ركذ هل هللا دبع ْنِب ريرج دلو نم بويأ نب ىحي ره حتفااب : ( ىريرجلا )
 نم رشب نب ىحي لوألا نزوب ءاحلابو نايرصب خورف نب سابعو سايإ نب دیعس ءارلا حتفو ما
 1 ىراخبلا خويش

 نب ديدي ینبا عمجو نمحرلا دبع دج تحت“ نم ةانثم ءايو ميو ةعامج (ةثراح ) : € ةلمبملا ءاحلا فرح )
 ركذ هل ىميقلا ةمادق نب ةيراجو ةيراج نب ديسأ نب ريصن وبأو ةيراج نب ديسأ نب نايفس ىبأ نب ورمع دجو ةيزاج
 : (نابح) ه نزلا هللا دبع نب دم ربا وبأ فورحلا رخآ ةانثم ءايو ع ءاخو رک : ( بجا ) م ةیاور الب

 امأو « ىراخبلا خويش نم امغو ناطقلا نب نابح نب نانس نب دمحأ دجو ىموم نب نابح ةلقثم ةدحوم ءابو سكلاب "
 نابح نب ىحي نب دم هيخأ نباو نابح نب غساو ءاحلا حتفبؤ ةياور الب ركذ امبلف ةفرعلا نب نابحو ةيطع نب نابح
 :(نیصح)هتعت نم ةانثملا ءايلاب وهف ةينك نايح وأ هيفام لکو تحت نم ةانثملا ءايلاب ءالؤه ادع نمو لاله نب نابحو
 ىسباقلا نسحلا وبأ موو داصلا حتفو مضلاب هادع نمو يدسألا مصاع نب نامع ةينك ةلمهملا داصلا رسكو ءاحلا حتفب
 رذنلا نب نيضحلا ىراخبلا جرخي مو ةداجلاك هنأ ظوفحاو ةمجعملا داضلاب هنأ یراص:الا دمحم نب نيصحلا ىف : لاقف

 :(مزاح) ه هبتشی ال دقو ديسأ دلاو وهف ةلمبم ءار هرخآ ريضح امأو « ةمجعملا داضلاب وهو ناساس ابأ ىنكي ىنلا
 رشب نب دم امآو « مزا ىبأ نب ماشه دلاو ةينكو مزاخ نب دم ةيواعم ىبأ دلاو ةمجغملابو يشك ةلمهملا ءاحلاب
 حتفو مضلاب : ( زيجح ) و اينكم هدنع عقب ملو ةلموملا وأ ةمجعملا ءاخلاب مزاخ وبأ وه له هتينك ىف فلتخف ىدبعلا
 ءارلاب : ( مارح) ه نون هرخآ نأ الإ هلثم وبف یتثلا نب نيجح امأو  سواط نع ريجح نب ماشه ءار هرخآ مجلا
 یسومو مازح نب مكح ىارلاب ةاورلا فو مارح ىنب نم ةوسن هدنعو ةللس مأ لوق هنمو « راصنالا بسن ىف ةلمبملا
 :( مکح) م هبنشال دقورکذ اهل ماذخ تنب ءاسنخدلاو وهف لاذلاو ةمجعملا ءاخلاب امأو  یراخبلا خيش مازح نبا
 فیفختو ءاحلا مضب : ( بابح ) ه اضيأ حتفلاب هيف ليقو « رکذ هل مكح نب قیزر رغصم مضلابو ريثك حتفلاب
 نمو ةياور هل راس نب ديعس ةينكو اضيأ ركذ هل لواس نبا "ىبأ نب هللا دبع ةينكو ركذ هل رذنملا نبا وهو ةدحوملا
 رسكب و ريثك : (دامح) ه نونلاو مج لاب بانج باتكلا ىف سيلو ءابلا ليقثتو ةمجعملا ءاخلا حتفب بابخ ءالؤه ادع
 ءايلاب : ( ةبح ) ه كلذب بقاي ناك ايبا الجر نأ ثيدح ىف ركذ دحاو مسا ءار ہ رخآو ملا فیفختو ءاحلا
 حيص ىفام ىقثلا ةبح نب ریبج دلاو فورحلا رخآ ءايلابو ءارسإلا ثيدح ىف ركذ ىراصنآلا ةبح وب وه ةدحوملا
 لیقتتو ةمجعملا ءاذلا رسكبو ريثك ةثاثم ءاث هرخآ ثرح ريغصت : ( ثيرح ) ه نرذه ريغ ةروصلا هذه یراخبلا
 مضلاب : (شيبح ) « هل ماللاو فا لا ةمزالا هبنشال دقو تيرخلا نب ريبرلا دلاو قوف نم ةانثم ءات هرخآ و ءارلا
 هل يباح ةفاذح نب سینخ ةلمبم نيس هرخآو نونلا حتفو ةمجعملا ءاخلاب و ةعامج ةمجعم نيش ه رخآو ةدحوملا حتفو

 یزافلا ىف قمسا نبا هلاقو « لوألا تاياورلا عيمج قف حتفلا موي لوتقملا ثعشالا نب شيبح ىف فلتخاو ركذ



 — ۲۱۴ تب

 ةينكو « كلام خيش نحرلا دبع نب بيبخ : ةثالث ةدحوملا ءابلا حتفو ةمجعملا ءاخلا مطب و ريثك ( بيبح ) ه ىناثلاك

ن و یازبو ريثك : (برح ) ه ركذ هل باح ىدع نب بیبخو « ريبرلا نب هللا دبع
 نزح نب بيسملا نب ديعس دج نو

 ىبأ ىلع مرج نم لجر لخد مدهز ثيدح ىفو « ةفورعم ةليبق ءارلاو مجلاب و ةعامج ىارلاب :( مزح ) ه طقف

 دیک نارح ىلإ ةبسن : ( نارحلا ) ه ىارلاب هادع نمو راصنالا بسن ىف ءارلا فيفختب : ( ىارحلا ) ه ىموم

 حضاو ةمجعملا نيشلاب : (ىثرحلا ) و طقف هنتخ ىءوم نب ىحيو ىنادحلا ناببص نب ةبقع ءارلا لدب لادلاو مضلابو

 باتكلا ىف عقب مل لوألا نزوب نيسلا لامهابو , ىايلا مساقلا نب سنويو یشرجا دمع نب رضنلا مجلا نیو

 سيلو طقف سنخالا نب هلل ديبع یاز مث ءاربو © ريثك نييازلاب : ( زازخلا ) ه ( ةمجعملا ءاخلا فرح

 م اثیش ابنم رازلا یطع الو هلع ثيدح ىف معن مالعالا نم “ىش ءار فلالا دعبو ىلز اهدعب مجلاب هيف

 ثيرحو رانيد نب دلاخ ةدلخ وبأ ةبسنلا هذه نابذب نانثا باتکلا قو « طايخ نب ةفيلخ بسن ال مسا : (طايخلا )

 نودلاو ةلمهملا ءاحلاب طانحلا وبف كلذ ادع امو نیبوسنم بانكلا ىف اعقب مل نکل رطم ىبأ نبا

 هما ىجانلا لكوتملا وبأ ةزومملا واولا ميدقتو هلوأ مو ںیثک : ( دواد ) ه ( لادلا فرح إل

 داؤد نب ىلع

م تذب نانأرما ةربخالا ءايلا ليقثتو ءابلا حتفو مضلابو ريثك : ( عييرلا ) ه (ءارا فرح و
 ءارفع نب ذوع

 اهنأ باوصلاو ءاربلا تنب عیرلا مأ دابجلا ىف عقوو ركذ اهل كلام نبا سفأ ةمع رضنلا تنبو « ةياور اهل ةيباحص

 ىنب رامن لا بسن ىف یازلا ميدقتو مکح نب : (قيزر ) ه ىلاعت هللا ءاش نإ دعب هيلع هبنتسو « رضنلا تنب عیرا

 رسكب و ةقيقعلا ىف ثيدح ال ةيعبات ارفصم ةلبلا داصلا مض عيبص تب ىه ةدحوملاو حتفلاب : ( بابر ) ه قيدز

 نون اهدعب ابحتف وأ ىازلا مضبو اهيراقأو شحج تفب بذيز دج رمعب نب باير زمهت دقو ةيتاتحت ءاي اهدعب ءارلا

ب ديزو حابر ىبأ نب ءاطع ةدحوملا ءابلاو ءارلا حتفپ : (حابر ) ه ةلس مأ تنب بنیز مل ىنلا اهب بطاخ
 حابد ن

 نب دم ةفيفخ ميج اهدعب ءارلا رسكب : ( لاجرلا وبأ ) « تحت نم ةانثملا ءايلابو ءارلا رسكب امهادع نمو طقف

 وبأ ةلمبملا احلا ديدشتو ءارلا حتفيو نمحرلا دبع تني ةرمع همأ نع ىور قدما نایعنلا نب ةثراح نب نحرلا دبع

 باتكلا لئاوآ ىف دادر نب لاله والا لادلا ديدشتب ( دادر ) ه ةعججا ىف ىراخبلا هل قلع ديبع نب ةبقع لاحرلا

 و سبتلپ ال دق لصفلا اذهو ةبعش وب ةريغلا بناک دارو ءارلا ىلع واولا ميدقتب و ةعامج ىلوآلا لادلا لدب واوبو

 ءايو ءارلا مضيو ةبقر نع ىسيع یورو « قاخلا ءدب ىف ىراخبلا لاق ةلقصم نبا وه ةدحومو تاحتفب : ( ةبقر )

 ىف ىراخبلا لاق ىرادلا ميت ةيقر وبأو ركذ اه ناثع جوز إب ىنلا تنب ةيقر ةدحوملا لدب ةددشم ةيناتحت

 ىف دافتسيل اذه لثم ركذي ان]و « حیحصلا ىف اینکم عقي مل هنكل اثيدح ركذف ىرادلا ممت نع ركذيو ضئارفلا

 هرم ريغ انلق اك لا

 عماجلا ىف سنأ نع دحاو ثيدح هل ىدع نب ديبزلا هنم هبتشی امو حضاو : ( ريبزلا ) و ( ىازلا فرح إل

 كلام وبأ ىمختاا ساخألا نب هللا دیه » ةصاللا ةرايعو « انيديأ ىلا خسنلا ىف اذك ءا « ىاز مث ءاربو ٠ هلوق (۱)

 بيرقتلا ف اذكدو < تامچە, € زازخلا قوک-اا



 مم ۳۱۴ =

 نب نمحرلا دمع هلرأ حتفبو رع نبا نع هيف دحاو ثيدح هل بالا ظفلب ةدح وم اهدءب ءارلاب برع نب بی لاو

 نب ديعس ةحوتفم ةدحوم مث ةنكاس نوئبو « قتبلا هنأ سما نلط ىظرقلا ةعافر نأ ةءئئاع ثيدح ىف روکذم ربب زا

 بسني مل هنكسل اقيلعت ديحوتلا ىف ركذ هل یر نزلا بز ىبأ نب دواد

 جرم نامسإلاف ةينكو ناسا مجلابو ةلمهلاب ةروصلا هذه ىراخبلا ىف : ( جرم ) ه € ةلموملا نيسلا فرح إل

 نع ىور حيحصلا ىف هنأ الإ هخویش نم ةثالثلاو ىزارلا جرم ىبأ نب دمحأ ةينكلاو نامعنلا نب يرسو سنوي نبا

 (مالس) ه ةعامج ةلمهملا ءاحلاو ةمجملا نيشلابو ةطساو ربغب ةراتو ةطساوب ةرات ىناثلا نع تدحو ةطساوب لوألا

 ىراخبلا خيش مالس نب دمحم ىف فلتخاو طقف رورمثملا باحصلا مالس نب هللا دبع ماللا فيفختب و یک دیدشالاب

 طقف ىلذحلا نابح نب ماس مالا رسكو حتفلاو ةءامج مالا حتفو معلا : ( ماس ) هاضيأ فيفختلاب هنأ حجارلاو

 حتفب : ( ةلس ) ه نونلا ةدانز هيف نك رحألا باغ وبآ نارح نب نالس وهو اذهب هبتشا اعر وار عماجلا قو

 بسن ىف اهرسكيو ةياور هدنع ةمقلع نب ةءاسإ سول و عماجلا ىف ةياور هل ةمقلع نب ةيلسم هب هبتشي امو ةعامج ماللا

 رباج مهنم جرزخلا نب مشج نب دیزت نب ةدراس نب دسأ نب ىلع نب دعس نب ةملس وهو ةبلس وذب مهل لاقيو « راصنألا
 نيسلا مضبو ليثك : ( ديعس ) و ةلس نب ورع هنباو ىرجلا ةلسو اههريغو ىراصنالا ةداتق وبأو هللا دبع نبا

 ةنزوبو ىراخبلا حيحص ىف اروکذم تأي لو مهم نب دعس نب ديعس هريغو صاعلا نب ورم بسن ىف نيعلا حتفو
 نب بعك منم ىلإ بسن ىف مضلابو راصنألا بسن ىف حتفلاب ( داوس ) ه سا نب كلام نب ںیمس ءار هرخآ نکل

 یجانلا لكوتملا وبأو روصنم نب دابعو ىلعالا دبع نب لعالا دبع مهنم ىؤل نب ةماس ىلإ ةبسن ( ىاسلا ) ه ةرجب
 راصنألا ىف حتفلابو ريثك مضلاب : ( یملسلا ) ه ةمجعملا نيشلاب ءالؤه ادع نمر ىاسلا دنربلا نب ةرعرع نب دمو

 ىف ام قابو طقف ىموم نب لضفلا نانون اهدمبو فلالا لبقو  ةريغأ ءاي اهدعب رسكسلاب : ( ىنانيسلا ) و طقف

 ةدحوم مث ةريخأ ءاي اهدعب ةمجعلا حتف باتکسلا

 ییعشلا ثيعش نب دام نب نمحرلا دبع هرخآ ىف ةثلثم ءاثبو حضاو ( بیعش ) ه ( ةمجعلا نيشلا فرح )

 ىف ركذ حيبص نب عيبرلا حتفلابو حيبص نب لسم ىحضلا وبأ مضلاب ( حيبص ) ه ( ةلمبملا داصلا فرح )

 ةمجعملا نيذلا رسكو حتفلابو ريعص نب ةيلعث نب هللا دبع ةلمهملا حتفو مضلاب ( ريعص ) و تاعباتملا ىف نیما ةرافك

 ءاه ةدايزب نكل ةريغص ىبأ نب متاح هيف معن lle تأي مل نکل حضاو

 نب اعم ا ءافلا لدب ءاملا نوکسو رسکسلابو راصن لا ىف نيتحتفب : ( یرفظلا ) ه ( ةمجملا ءاظلا فرح إل

 یربظلا نارع

 یباحص ىنزملا ورمع نب ذئاع ةمجعم لاذلاو ةريخآ ءايبو ريثك ةدحوملاب ( دباع ) ه ( ةلمبلا نيعلأ فرح إل

 ماجي و تحت نم ةانثملا ءايلابو حضاو : ( سابع ) ه هللا ذئاع هما ىنالوخلا سيرد] وبأو ىئاطلا ذئاع نب بويأو

 ةبسن ركب ىبأ نيبو هنیپ سيلو ىراخبلا خوش نم ىصحلا شايع نب ىلعو وکلا ىرقملا شايع نب ركب وبأ نيشثلا
 هانثملاب رخالاو ةلمپلاو ةدحوملاب امهدحأ دلولا نب شايعو ديلولا نب سابع ةداملا هذه ىف ههابتشا دتشي اعو

 ىف ىناثلاو ةوبنلا تامالع يف (هدحأ ناثيدح باتكلا يف هل يسرنلا وه لوالاف ىراخبلا خویش نم اپهالکو ةمجعملا



 س

 باتك ىف ال هل قلعو ديلولا نب سابع انثدح امهنم لك ىف لاق نیلا ىلإ ذاممو ىموم ىنأ تمب باب ىف ىزاغملا ىف
 شايع وهو رخأآلا ثيدح نم باتکلا ىف ام قابو اثيدح ركذف عيرز نب ديزي انثدح یسرتلا سابع لاق لاق نتفلا

 ديلولا نب سابع انثدح هيف لاق « جحلا ىف عضوم ىف فاتخاو هركذي ال ةراتو ةرات هابأ ركذي ماقرلا ديلؤلا نبا "

 نبا ةياور قو « ةمجعملا نيشلاب تاياورلا رثك أذ نيقلحلا لضف ىف ةريره ىبأ ثيدح ركذف ليضف نب دمج انثدح

 شايع لوقيف « ىليصآلا نع هب مزحجيو شايع وأ سابع لوقيف ديز ىبأ نع هيف كشي ىسباقلا ناکو ةلمبملاب نكسلا
 لسم نب ديلولا انثدح ديلولا نب شايع انثدح هيف لاق ثعباا ىف رخآ عضوم ىف فلتخاو باوصلا وهو ةمجعملاب

 ديلولا نب سابع هنأ مبضعب نع ىنايجلا ىلع وبأ لقنو لیصالا بانك ىف ديقم ريغ وهو ةمجملاب تاياورلا رثكأ قف

 یطساولا ةدابع نب دم حتفلابو ريثك : (ةدابع) ه لاق وهو ءىشب سيل هنإ لاقو « كلذ "درو قوريبلا ديزم نبا

 حتفب و حضاو : ( ةدبع ) ه یمبات دابع نب سیق ةدحولا فیفختو مضل ابو ريثك : ( دابع ) ه نوراه نب دی زن نع

 نع ىفوكلا ءاذحلا ورمع ناو یعبات ینالسلا وربع نبا حتفلاب : ( ةديبع ) ه رمع نع ىميقلا ةدبع نب ةلاحي ءابلا

 م ءامسأو ىنك ةعامج مضلابو طقف ةثالث ماكحالا باتك ىف ركذ هل ةرصبلا ىضاق ةديبع نب صماعو ريمع نب كلم ا دبع

 نب ءاوس نب د ةدحوم مث نونبو دييز ابآ ىنكي مساقلا نبا وه ءار مث ةثلثم ءاث اهدعب ةدحوملا ناكسإب : ( شبع )

 ىف نمرلا دبع هنبال قيدصلا ركب وبأ هلاق ةثلثملا ءاثلا حتفو نون اهدعب ةمجعم نيغلاو هلوأ مضبو ىسودسلا رينع

 نم یرخا ةليبقلا دج نونلایو سيق نم ةروپشلا ةليبقلا دج وه ريج نب سبع وبأ ةدحوملاب : ( سبع ) ه هتصق
 امهدعب نيتيناتحت نيتانثم نيءايبو رهاظ : ( ةبيتع ) ه سبتلي ال روبشف هرخآ ىف ءاي ةدايزب یسبع وبأ امأو « نيلا

 ىف ركذ امنإو « ةياور هل سيل یرازفلا نصح نب ةنييعو ىمسم ريغو ىمسم هركذ رركت ةنيبع نب نايفس نون

 نب كالا دبع ةريخالا ءايلا دیدشت و نونلا رسكو ةمجملا نيغلا حتفبو ريثك : ( ةبتع ) ه ىباح وهو ثيدحلا ءانثأ

 بابلا لصأك اذهو ةيوارلاب ةبتع ىبأ نبا مالوم سنأ ىمأو نيديعلا باتك ىف عقوو < ىحي هنباو ةينغ ىبأ نب ديمح

 ةبتع ىبأ نب هللا دبع هعناو جا فو بدالا ىف ىردخلا ديعس ىنأ نع ةياور باتکلا ىف هلو ةمومضملا ةلمبملا نيعلاب

 ةمجعملا نيذلا حتفب ةسينغ ىبأ نبا هخياشم نع یورما رذ ىبأ دنع نيديعلا ىف هانرکذ ىذلا عضوملا ىف عقو نکبل

 ىراصنالا ةبنع نب فاسي نب بيبح نب نحرلا دبع نب بيبح امأو هل نطفتف فیحصت وهو ديمح نب كالا ديمك

 ةانثملاب : ( باتع ) ه باتكلا ىف هدج ىلإ بيبح بسفي ملو ةدحوم ءاب اهدعب نونلا حتفو ةلمبملا نيعلا رسكبف

 ثايغ نب ناهثع ةثلثم ءاث فلآلا دعبو تحت نم ةانثم اهدعب ةمجعملا رسكب ثايغو ىررجلا ريشب نبا وه ةدخوملاو

 مانغ نب قلط نونلاو ةمجعملابو ىرماعلا ىلع نبا ةثلثمب : ( ماثع ) ه مهريغو رع هنباو ثايغ نب صفحو ىسارلا
 نع ةكيلم ىبأ نبا ثيدح ىف اضيأ ىاز ءايلا دعبو ىارلاو حتفلاب : ( زيزع ) ه ىراخبلا خيش ةيواعم نب قلط نبا

 نيملا مضي ىسخرسلاو ىلمتسملا نع ىورملا رذ وبآ هاورو « زيزع نب باهأ ىبأل اتنب جدوزت هنأ ثراحلا نب ةبقع

 ىف سیلو هي ىلا هريغف ازيزع هيبأ مما ناک نه رلا ديع نب ةمثيخو روبشملا ىعبانلا زيزع نب ةماعد نب ةداتقو

 ريرغ نب د ريغصتلا ىلع اضيأ ءار ءايلا دعبو ءارلا حتفو ةمجعملا نيغلا مضبو لوألا الإ هب حرص نم, حيحصلا

 ركذ اهل نايباعص ىراصنالا ليقع وبأو ىلع وخأ بلاط ىبأ نبا نيعلا حتفب : ( ليقع ) ه ىراخبلا خيش ىرهزلا

 بحاص دلاغ نب ليقع مضلاب ىراخبلا ىفو قرودلا ةبقع نب ريشب ليقع وبأو ىعبات دبعم نب ةرهز ليقع وبأو
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 هيلا حتفو ةمجعملا نيذلا رسكبو نويزئملا هيلا بسذي ىازلاو نونلا حتفب : ( ةزنع ) ه هركذ رركت دقو ىرهزلا
 . نب بشان نب ليلاي دبع نب ريكبلا وهو هتوخإو سأب] ريكبلا ونب منم ثيل ىب بسن یف ءار اهدعب تحت نم ةانثملا

 دلو نم ىدب املا ب اسلا نب هللا دبع ةلموملاو:ةدحوملاب : ( ىدباملا ) ه ةانم دبع نب :ركب نب ثيل نب دعس نب ةريغ

 : ) ىدبعلا ) و یذئامل رهسم نب ىلع ةمجعم لاذلاو تحت نم ةانثلا ءايلابو موزخم نب ورع نب هللا دبع نب ذاع

 :( ییعلا ( م سبتلب ال دق اذ هو یراخبلا خيش ىديفلا رفعج نب دمحم تحت نم ةانثم ءا اهدمب ءافلابو ريدك

 یعبات رفز نب ةلصو « رومشم باح نالا نب ةفيذح منم نافطغ نب ثير نب ضرغب نب سبع ىنب نم ةدحوملاب
 . نمحرلا دبع ةمجعملا نيشلاو تحت نم ةانثملا ءايلابو ىراخبلا خيش یسوم نب هللا ديبعو اضيأ ىعبات شارح نب ىعبرو

 مل هنكل و ىشيع وهو روبشم عيرز نب ديزيو ىراخبلا خویش نم اههو یشیعلا ماطسب نب ةيمأو یشیعلا كرابملا نبا

 نونو لئاو نب ركب نب ىلع نب بعص نب و ةبلعث نب هللا مت نب كلام نب شيع ىنب نم ءالؤهو ابوسنم درب

 دوسالا مهنمو روهشلا یاحصلا رساپ نب رامع مهتم جحذم ىف ددأ نب نب كلام نب سنع ىلإ بسذي نم ةلمبم اهدعب

 ىنلإ ىأر ىرذملا ريمص نب ةبلعم نب هللا دبع ءارلاو ةنكاسلا ةمجعملا لاذلابو ريثك : ( ىودعلا ) ه نورخآو باذكلا

 هفحصف لوالاک : یودعلا لاقف  هنع هاور ثیدح ىف خاص نب دحأ هیسأآ دقو « ىرهزلا هلع ىور ريؤص رهو ړل

 نب رفعج ملا نوکسو نيعلا حتفو نمک : (یرمعلا ) 0 ةعاضق نب ةديفر نب تاللا ديز نب ةرذع ىنب نم وه الو

 فروع نب ورم ىنب ىلإ بسني نم راصنالا ىفو « ثيرح نب وربع هدج ىلإ بس ثيرح نب ورمع نب رفعج نب نوع

 عمجب و نحرلا دبعو هبسنب هركذي مل هنكل كلام نب بمك ثيدح ىف روك ذم نيفلخلا ةثالثلا دحأ عيبرلا نب ةرارم مهنم

 فاقلا مضبو حضاو نيعلا حتفب : ( ىمعلا ر ه ًاضیآ ابسني مل امهنأ الإ ثيدح نيباتكلا ىف امل ةيراج نب ديزي انبا

 یزنعلا ةميبز نب رماع ابنوکسو ريدك نوذلا حتفج : ( یزنعلا ) ه سبتلیال دقو « دهاوشلا ىف ركذ ىمقلا بوقعي

 ىم ا نب رمعم ةديبع وبأ لاق لئاو نب ركب ىخأ لئاو نب زنع ینب نم ماع نب هللا دبع هنباو ىباح ىدع ىنب فيلح
 دم نب ورحع ةمجعم ىازلاو ةدحوملا لدب فاقبو حضاو : ( یریذعلا ) ٠ ضرالا ىف ليلق لئاو نب زنع ىنب ددعو

 حتفب و ىرهزلا فوع نب نحرلا دبع ىلإ بسني نم ءاف اهدعب واولا نوکسب : (ىفوعلا ) < سبتليال دقو « ىزقنعلا

 نب ليلدلا نب قوع وهو سيفلا دبع نم نطب ةقوعلا نم وهو یراخبلا خيش قوعلا نانس نب دمت فاق اهدعب واولا
 سبقلا دبع نب ىصفأ نب ريكب نب ةعندو نب ورم

 ةيزغ نب ةرامع ةليقث ةيناتحت ةانثم ءاي اهدعب .یازلا رسكو حتفلاپ : ( ةیزغ ) ه ) و ( ةمجعملا نيغلا فرح إل

 رخآ ىف وهو رب رلا نب ةورع ةشئاع هب تبطاخ ريغصتلا ىلع ءارلا حتفو ةلمبملا نيعلا مضبو ةاكزلا باتك ىف هب دبشتسا

 فسوب ةروس ريسفت
 نب باطخ یاز ءارلا لدبو واولا ميدقتبو ةورف ىبأ نب دمتم رب قحا : یا , ( ءافلا فرح إل

 ىزوفلا نامع

 نب نمحرلا دبع ةراقلا ىلإ ةبسن ءايلا دیدشتب و ةعامج ةءارقلا ىلإ بسنب نم : : ( ىراقلا ) ه ه ( فاقلا فرح )

 یراقلا دبع نب هللا دبع نب دم نب نمحرلا دبع نب بوقمی 0 ديفحو باطخلا نب رمع نع ىور ؛.ىراقلا دبع
 لهأ صاق راسإ نب ءاطع ءاي ريغ نم ةددشلا داصلابو ريثك : ( ىضاقلا ) ه ثيللا ةقبط نم ةيردنكسالا ليزت
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 سبتلي الو هرغو ةئيدملا

 ىف مني مل نکلا بک ةيمأ ىبأ مساو ةيمأ ىبأ نب ةدانج ةدحولابو ريثك : ( يثك) ه ( فاكلا فرح )

 نب ىلع نب ور یازو نونبو كلذك اهیغو نينمؤملا مآ بنیز بسن ىف دسأ نب نادرذ نب منغ نب بیک و حیحصلا

 سالفل اب فورعملا زينك نب رحم

 ناكسإب : ( زرحم) ه ءاذحلا دلاخ لزانملا وبأ ماللاو ىازلاو نونلابو حضاو : ( كرابم )ه ( ملا فرح ا

 مجلابو ماکحالا باتك ىف ركذ هل زرع نب هللا ديبعو ىعبات زرع نب ناوفص ىاز اهدعب ءارلا رسكو ةلمبملا ءاحلا

 ةت راح نب ديز نب ةماسأ ةصق ىف ةشئاع ثردح ىف ركذ اع ىجلدملا زوجي ئىرا یاز اهدعب یازلا رسكو ةحوتفملا

 ةمقلع ىف فاتخاو لوآلاك : زرع لاقف هفتص حيرج نبا نأ ةنيبع نبا نع ىنيدم ا نب ىلع نع ىضاقلا ليعاما حو

 هريغو نكسلا نبا ةياور ىف ىجلدملا زرح نب ةمقلعو ىمهسلا ةفاذح نب هللا دبع ةيرس باب : ىراخبلا لاق زرع نبا

 نب ءاطع نون مث ةيفاتحت هاب اهدعب ملا رسکی و حضاو : ( ىنثم ) ه ىناثلاك ىنغلا دبعو ىنطةرادلا هطيضو لوالاک

 ةدحوملا مث ةانثملاب : ( بتعم ) ه لوآلا نود فلاالاب الإ بتكي ال هنال سبتلي الو نايعبات انیم نب ديعسو انيم

 ءاي هاه دعب ةمجعملا نيذلا رسكب و باتکلا ىف هب حرصي لو فيقث نم هريغو ةيح نب ريبج بسن ىف وهو حضاو
 ءافلا دی دشت و ةمجعملا نيغلا حتفو ملا مضي و ةعامج : ( لقحم ) ه ابتصق ىف رکذ ةريرب جوز ثيغم ةثلثم مث ةيناتحت

 دقو ماس نب يحب نب رمعم ملا ديدشتو نيعلا حتفو ملا مضبو حضاو : ( رمعم ) ه درفم يباح لفذم نب هللا دبع

 موو ىراخبلا هل جرخي مو ليقثتلاب وبف قرلا ناملس نب رمعم امأو « رثكآلا ةياور وهو لوالاک فيفختلاب هيف ليق

 ىلعي ةيناتحتلا ءايلا حتفو نونلا نوكسبو رهاظ : ( هبنم ) ه ةبعش نب ة رغملا ثيدح هل ىور هنأ همعز ىف ىظايمدلا

 نب هللا دبع ءارلا حتفو ةمجعملا ءاخلا نوکسو حتفلاب : ( ىرخلا ) ه ةيمأ هيبأ مساو همأ ىهو ىباحصلا ةينم نبا

 نب هللا دبع نب دم ءارلا ليقثتو ءاخلا حتفو مضلابو ةعب اتم حاصلا ىف ثيدح هل ةمرخم نب روسملا دلو نم رفعج

 ه هيلا بسنف مرخ نب ديزي دلو ضعب هلزن دادغس عضوم مرخلا ىلإ بسن ىراخبلا خویش نم ىرحلا كرابملا

 دبعو راسي نب لقعمو نرقم نب ديوسو نرقم نب ناعنلا نون اهدعب یازلا حتفب و ةعامج ةلقثملا ءارلاب : ( یرلا )

 نب ةيواعم نيعباتلا فو نويباحصلا نوینزلا ورمع نب ذئاعو ورع نب عفارو لفغم نب هلا دبعو سجرس نب هللا

 نرقم نبا ىلوم هن ال ینزلا ناحطلا هللا دبع نب دلا لبقو « هللا دبع نب ركبو نسحلا وبأ ديبعو ةرق

 ةمجعملاب ىذلاو ماللاو فل الا نم راع ةلمهلاب ىذلاف كلذك رضنو ةعامج : ( رصن ) ه ( نونلا فرح ١

 نيشلاو نونلا رسكبو فورعم دلب ءاسن نم برح نب ريهز ةمثيخ وبأ : ( یناسنلا ) « ليمش نب رضنلاك هل مزالم

 هخ ويش نم اههالک ءاشذلا عيبي ناك ىئاشنلا برح نب دمي ةدم اهدعب ةمجعم

 ىعب أت یدوالا لیبحرش نب ليزه یازلابو حضاو ةمجعملا لاذلاب : ( ليذه) ه م ءاملا فرح )

 منم راصنالا ضعب بسن ىف مشج نب دیزت هلوأ قوف نم ةانثملا ءاتلابو ریثک : ( ديزي ) ه € ءایلا فرح إل

 اوفلتخاو یرعشالا ىموم یآ نب ةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ديرب ءارلا حتفو ةدحوملا مضي و رورعم نب ءاربلاو ذاعم

 : لاق هنأ يسخرسلا دمع ىبأ هخيش نع رذ وبأ ىكحو ةداجلاك هولاق ةاورلا روپمج ةبلس نب وربع ةينک ىف
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 ةدحوملاب ینکسلا ىف لسم هركذو یارلاو ءايلاب الإ دحأ نم هممسأ مل : ديعس نب ىنغلا دبع لاقو « ءارلاو ةدحوملاب
 لعأ هللاو ءارلاو

 ىاثلا قلا

 ىبآ هيف سيلو ءايلا ديدشتو ةدحوملا حتفو ةزمملا مضب روف ءامسألا نم ةروصلا هذه هيف ام لک : (ىأ)

 هابآ نأ دارأو ةورع نب ماشه كلذ لئاقف أضوت مث ىبأ لاقو : لاق ةرابطلا باتک ىف هلق امآ « ةدحوملا رسکو دلاب
 ةدسحولا ءابلا رسکو ةزمحلا حتفب وهف ىلأ عم ام بمب مث ةشئاع ثيدح نم جحلا باتک ىف هلرقو « كلذ لاق

 ةنبا نأ ديز نب ةماسأ ثيدح نم روذنلاو نام لا ف عقوو قيدصلا ركب ابأ اهابأ ىنمت ةفاضإلاب ءايلا فيفختو

 كش اذبف ثيدحلا رضتحا دق ىنبا نأ ىبأ وأ ىبأو دعسو ةماسأ مَ هللا لوسر عمو هيلا تاسرأ قب هللا لوسرا
 ةياور ىف اذهو بمک نب نأ ىنعيو مضل ب ىبأو لاق وأ ةثراح نب ديز هابأ ىنعي ىبأو لاق له ةماسأ نأ ىوارلا نم

 نب ىبأو ردقلا باتك ىف فنصملا دنع عقو دقف باوصلا وهو كش ريغ نم ىنأو نيقابلا ةياور ىفو « هدحو رذ ىبأ
 هللاو ذئموي لتق هنال نايلا هابأ ىنعي مناف یآ ىنأ ةفيذح : لاقف دحأ ةمقو ىف ةشئاع ثيدح ىف هلوق امأو  بمک
 سیلو ةءامج : (روعالا ) ه ءارلاب رحآ الو مجلاب دمجأ هيف سيلو لادلابو ءاحلاب وهف هيفام لك : ( دحأ ) ه لعأ
 نب دابع نب ةثاثأ نب حطسم وه فلأ نيتثاثملا نيءاثلا نيبو ةزمها مطب ) ةثاثأ ( م ءىش ىازلاو ةمجعملا نيغلاب هيف

 ورع نب ديعس وه ةحرتفم واو اهدعب ةنكاس ةمجعم نيشب : ( عرشأ ) ه كفإلا ثيدح ىف روك ذملا بلطملا دبع
 نيغلاب : ( رغالا ) و ىرصبلا متاح نبا وه مال اهدعب ءاملا حتفو ةمجعملا نيشلاب ( لبشأ ) « ىنادمحلا ع وشأ نإ

 ةزمهلا حتفب : ( لیلا )۰ ةمجعم هنیشو هلوأ رسكب : ( باكشإ ) ٠ ءىش ىازلاو ةلمهملاب هيف سیل و ءارلاو ةمجعملا

 ماللا ديدشتو ةدحوملاو ةزمحلا مضب هيف سيلو ةليأ ىلإ نوبسني باتكلا ىف ةعامج مال مث ةنكاس ةيناتحت ءاي اهدعب
 ىعبات دايز نب دمت نون فلاألا دمی و ماللا نوكسو ةزمهلا حتغب : ( ىناهلالا ) ه *یش

 نيع مث ةدحوم هلو : ( ةجعب ) ه ةدحوم هلوأ نيتحتفب : (لدب ) ه ةلمبملا ءاحلا حتفو مضلاب : ( ةنيع )

 ريسفتلا ىف مسقم ثيدح جرخأ مسقم دلاو مجلاو ءابلا حتف : ( ةرحب ) ه یحاضالا ىف هثيدح ىعبات مج مث ةلمبم

 ةالصلا ىف ركحذ ءاقبلا نم ةليمف : ( ةيقب ) ه ةفيفخلا مجلاو ةدحوملا حتفب : ( ةلاحي ) ه هابأ ركذي ملةنأ الإ
 ىف سابع نبا نع ںیہج نب ديعس ثيدح ىف ركذ فون فاكلا فيفختو ةدحوملا رسكب ( ىلاكبلا ) ه ادابشتسا

 اذ وبفةروصلا هذ باتکساا فام لک ىرخأ نون فلآلا دعب و نونلا فيفختو ةدحوملا مضي : (ىئانبلا) ه رضا ةصق

 ةلمبملا نيسلاو ءارلا نوكسو مضلاب : ( یاس ربا ) ه “یش ةانثم فلالا دعبو ةدحوملاو نونلاب هيف سيلو طيضلا

 نوكسو فاكلا حتفو ةريخالا ءايلا نوكسو ةدحوملا رسكب ( ىدنكيبلا ) ه هريغو ركب نب دمت نون فل لا دعبو
 ديدشتو ءارلاو ةدحوملا مضل : ( ىل ربلا ) ه ةلمبلا نيعلا نوکسو حتفلاب : ( ىنالعبلا ) ه ةلمبم لاد اهدءب نونلا

 ةرخالا ءايلا حتفب باتكلا ىف سيلو ءارلا نوکسو ةدحوملا ضب : ( ىدربلا) ه ةلمبم نيسلاو ةمومضلا ماللا

 ”ىش ىازلا نوكسو

 ىزملا دبع نب دسأ نب بيبح نب تبوت تذب ءالوملا ةانثم مث ةريخأ ءاي اهدعب واولا حتفو هلوأ مضب (تيوت)
 ىعنتلا ليبك نب ةبلس نونلاو ةانثملاب : ( ىعنتلا )  ةشئاع تیدح ىف ركذ اهل

 ةمدقلا © ۲۸ م



 ۸ک ۱

 ېا مما معن نون هلرأ تبان هيه سيلو ةانثم مث ةدحوم بالا سو ةثلثلاب باتکلا ىف ام لک: ( تباث) 7

 عقب ملهنكل ةصفح ىبأ نب ةرابع نب یرح هيا اذكو باتكلا ف ةصخح ىبأ نإ ةرامع ثيدخحو 1 تبان. ةصفح

 سيلز یدوالا ناورت نب نجزلا دبع سدق.وبأ ءارلا نوکسو ةثلثملا حتفب : ( ناور م هار باتکدلا ىف ًاروكذم

 9 ۱ *یش یارلاو ةدحولاب باتکسلا ىف

 أهدعب ةمجعملا ءاخلا حقب باتكلا ù سلو یا روج نب سرع وأ ةدحرملا نوكسو جلا حت ) رج )

 حضاو مجلا حتفب : ( ليج ) ه ماللاو فلالا ةمزالع هنكل ىنزيلا درم ريخلا وبأ هيف معن ءىش تت نم ةانثم ءاب

 معن ةلمبملاب الو ةمجمملا ها اب ليمخ باتکلا ىف سلو تارجحلا ريسفت ىف ىمخللا ليمج نب ناوفص نب هرسل هنمو

 نيعلا نوكسو مضااب ( مشعج ) ه ءىش ةلمهملا ءاحلا مضب باتكسلا ىف الو ليفك-لا ليخلاو الیح ذخأف رمعل رخ ىف

 حتفب ۳ ( روسیج ( 0 ءیش ءارلاو ءاحلاب باتكلا ى سلو یارلاو مجاب ) ءازوجلا وبأ) e ةمجعملا نبشلا مضو

 رضخلا هلتق ىذلا مالغلا مما ءار وا ولا دعي و ةمومضم ةلمبم ناس 2 ةريخأ ءا اهدعب ةلمهلا الا ليقو 3 مجلا

 مجلا مطب : ( ید ) م ةلمبملا ءاحلاب هدنع عقب لو ةعامج مجلاب : ( لامجا ) و هلوأ طبض ىف عماجلا اور فلتخا

 .: هريغ هدنع سلو مدارا نب كلملا دبع لادلا دب دش و

 لادلا حتفو نونلا نوکسب و جا مب : ( ىعدنجلا (۰ ةثلثاا ءاثلا مث نيتامملا لادلاو ءاخلا حتف ( یلدا )

 نوکسو ةلمبلا حتفب ( ةويح ) ه ةمجعلا لادلاو ةدحولا نوکسو ةمجعملا ءاخ اب ىعدنخلا هيف سال و اض زوجو

 واولا حتفو ةريخالا ءايلا

 مءاخا سسکپ ( رایخ ) ه ءىث ةدحوم هرخآو مجاب باتكلا ىف سيلو ةانثم هرخآو ةمجمملاب ( تادوخ )

ءاسآ نم باتکلا ىف سال و رايخلا نب یدع نب هللا كليبع ةريخالا ءایلا فيفختو ةمجعملا
 دی دشا و جا عتف نييمدالا 

ايس معن هو وتفلا ما ىردجلا باتکلا ف سالو لہھس وبأ مضل ب :(ىردخلا )9 ءىث ةدحوملا
 یزد ناس ىبأ نب ن

 هرخأو ةفيفخلا ءارلا حتفو ةروسکلا ةمجعملا ءاخلاب : (شارخ) ه باتكلا ىف اهركذي مل هنأ الإ ةبسنلا هذه بسني

 ةمجعلا ءاخلا رسكب ءاسفخ دلاو : ( ماذخ) ه ةلمبملا ءاحلاب شارح نب ىعبر هيفو « باتكلا ىف مودعم ةمجعم نيش

 نیتلمبلا نيسلاو ءاحلا حتفب هيف سيلو ةبلعث وبأ نيتمجمملا نيشلا حتفو ءاخلا مضب : ( نشا ) ه لاذلا فیفختو

 نب دم هيفو «باتکلا ىف مودعم ءار مث ةريخأ ءاي اهدعب ةفيقخلا ملا حتفو ةمجعلا ءاخلا مضي : ( ریز ه *یش

و ةمجعلا ءاخلا مطا ) لتخا ( 5 یناجع داصلا حتفو ةلمبملا مطب بیص | نب هدير هيفو
 ةيناقوفلا ةانثملا ءاتلا حتف

 فيفختو رسكلاب وربع نبا : (سالخ ) ه ةدحوملا ءابلاو ةلمهملا ءاحلا مي با هيف سيل و ىنوم نب دابع ةلقثملا

 o ملا نوکسو سسکلاب كيعس دلاو :(سخلا) 9 ةمجعملا نيشلاو ءارلا حتفو حتفلاب : ( ةشرخ ) ه ىعب أن ماللا

 دلاخ دلاو ىلع نزو ىلع : (ىلخ) ۰ ةمجعم لاذ هرخآو ةدحوملا مط دو ةددشلا ءارلا حتفو حتفلاب : (ذوب"رخ )

 ش ش فاق اهدعب ماللا نوكسو مضلاي : ( ىناقلخلا)

 .:( ةيحد) ٠ ءىث ةلمبملا ءارلاب هيف سيلو نيكد نب لضفلا معن وبأ نون هرخآو فاكلا حتفو طلاب ( نيكد )
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 نيشلا مضو ةمجعملا ءاخلا نوكسو مضلاب : ( مثخد ) ه یاو ةريخأ ءاي اهدعب ةلمبملا هاب ترکی كلا رس
 حتفو ةا رسکو لادلا حتفي : ( ةنثدلا "۰ یا ريغصتلاب لیقو « نون هرخآ ىف ليقو < مم هرخآو ةمجعملا

 دوسالا وبأ : ( ىلؤدلا ) « نونلا ديدشتو نيغلاو لادلا مضي ليقو ؛ ةمجعم هنیغو هنزوب : ( ةنغدلا ) ه نونلا

 ىف ىلاقلا لع وبأ لاق « ةنانک نب فانم دبع نب ركب لی لاقب و « لژدلا ىلإ بوسنم ليدلا هل لاقبو « ىلؤدلا
 حتفو لادلا مضب وه : مهريغو یودملاو متاح وبأو تیکسلا نباو شفخالاو هيوبيسو ىعمسالا لاق عرابلا باتک
 ىف ةماس مالو یرفلا ىف رمت نون تحتف اک بسذلا ىف تحتف امن]و ةزمملا رسک و لادلا مضي لئدلا ىلإ بوسنم ةزمهلا

 نع اضيأ هاكحو لصالا ىلع ةيقبت اضبآ ةزمملا رسكب بسلا ىف اهوةب رع نب یسیع ناک و : یمععالا لاق « ییلسلا

 بیبح نب دمو ةديبع وبأو یناسکسلا ناکو : ىلع وبأ لاق  سایقلا ىف ذاش لصالا ىلع هتیقبتو لاق هريغو سنوي

 اضيأ دوسالا ىبأ طهر نمو : تلق . ءايلا نوکسو لادلا رسكب ليدلا ىلإ بوسذم دوسالا وبأ نولوقي مديغو
 عماجلا نم بقانملا ىف هثیدح ىباص ليدلا نب ىدع نب ةثافن نب رمعي نب رخص نب ةورع نب ةيواعم نب لفون ةعامج ٠

 .. نانس ىبأ نب نانس هبساپ ركذي ۸ نم مهمو حیحصاا عماجلا ىف هثیدح جرخ نم اضيأ ليبقلا اذه نمو حيحصلا
 كييدف ىبأ نب ليعامسا نب دمو ةلحلح نب ورع نب دمو كلام خيش ىليدلا ديز نب روثو ىرهزلا خيش

 نوكسو ةمجعلا لادلا حتفب : ( ناوكذ ) ه رذ نب: رحع هنباو ةمجعملا لاذلا حتفب ىهذلا هللا دبع نب : ( دذ )
 ىناثلا ثيدحو دحاو رصع ىف نايرصب ناوكذ نب نسحلاو ناوكذ نب نيسملا هيف هبتش امو ةعاج فاكلا
 هجرت ىف ىتأيس اک هريغ باتکسلا ىف هل سيل ةعافشلا ىف نيصح نب نارمع نع ىدراطعلا ءاجر ىلأ نع امهنم

 ءابلا حتفب ( ىعبرلا ) ه أطخ وهو مضلاب مساقلا نب جور أرق مهضءب نأ ىسباقلا یحو ءارلا حتفي : ( حمد )
 مجلاب : ( ینجاورلا ) « تارهز ینب نم فررطفلا نيا وهو « ةعبرلا ىلإ برسنم ىعبات ا ةدحوملا

 بروقعي نب دابع نونلاو ةروسک- ۱

 مْ ةريخأ ءاب اهدعب ءارلا رسكو ىازلا حتفب لس دلاو : ( ريدز ) ه مرضخم شيبح نبا یازلا رسکب ( ر 1

 :(فامزلا ) ه حتفلاب باوصلاو یازلا مضي ریرز یزوراا ديز وبأ انل أرق : لیصالا لاق « ریرز نب مس اضبآ ءار
 ءالعلا نب هللا دبع : (ریز) ه ءارلا مضي ىنامرلا شاه وبآ هيفو « عماجلا ىف ركذ هل سیل ميملا دیدشت و یازلا رم 55

 نعءاب دییز عماجلا ىف سيلو a ا « ( دیز) ه ءار اهدم» ۳ یازلا حتفب ربز نبا

 حتفل اب یهو دلبلا ىلإ بسفي نم عماجلا ىف سیل و ةليبقلا ىلإ ة ةبسن یازلا مضب ( ىديبزلا ) ٠ تحت نم نيتانثم
 حتفو ءارلا نوكسو ةلمبلا رسكب ( ةعورس وبأ ) ه ةدحوملا ءابلا ناكساب : ( ةربس ) ه ميملا مب ( ةرع )

 م ءىش اهديدشتب باتكلا ف سيلو ماللا فیفختب ( ةمالس ) م تحت نم ةانثملا ءايلاورسكلاب : ( هايس ) ه واولا
 م ةنكاس ةريخأ ءايو رسكلاب : ( ناديس ) ه ءىش اهناكساب هيف سيل و رفسلا ی نب هللا دبع ءافلا حتفي : ( رفسلا )
 _نيسلا حتفب : ( ىرامرسلا ) ه ماللا نوكسب : ( ىنالسلا ) ه ةددشم ةريخأ ءاي اهدمب ميملا حتفو معلا ( ی )
 ةيراغملا ضعب طبضو نيتل ملا نيعلا نوكسو نيسلا حتفب : : ( ىدعسلا ۰ ءار اهدمن و فلأ مث مث ءارلا ن وکسو

 ۱ فرحصت وهو ةمجعلا نیغلاو مضل اب ىراخبلا خيش یدعسلا رصن نب میهاربا

 هيف سيلو ةاونش دزآ نم ىباح ريهز ىبأ نب نایفس ةروسکم ةزمهو نونلاو ةمجعلا نيشلا حت : ( ینانشلا )
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 ةدحوم فلالا دعب و ةدحوملا ءابلا فيفو ةمجءلا نه حتفب : ( ةبابش ) ه ءىش هنزوب ةدحوملاو ةلمبملا نيسلاب

 رضالا دلاو : ) ليو ( م طوف ليبشم نب ثراحلا وه أرغصم ةعجمملا نيمثلا م : ( لیبش ) و هعوتفم یرخآ

 ( ىريعشلا ) ه ةثلثملا ءاثلاب ثيعش ىلا بوم : ( یعشلا ) ه سکلاب هيف سولو حتفلاب : ( یعشاا ) و نيغصتلاب

 ءىش قوف نم ةانثملاو ةلمیلاب هيف سیلو ريعشلا عیب ىلإ بوسنم

 :( ةيبص مأ ) ه ءىش تحت ةانثملا ءايلاب الو اهفیفخی هيف سيلو ةدحوملا ءابلا ديدشتبف ىتأ ثيح : ( حابص )

 نابلس دلاو : ( درص ) ه ىلهابلا ةمامأ ىنأ مسا لادلا حتفو مضلاب : ( ىدص) ه سيق تاب ةلوخ ةينك داصلا مضإ

 نونلا فذح هيف سيلو ةلمبملا نيعلاو نونلاب : ( فاءنصلا ) ه ةلمهم لاد اهدعب ءارلا حتفو ةلمهملا مضب درص نبا

 ءىش ةمجعملا نیل ایو

 ميلا فیفختو ةمجمملا داضلا رسكب : ( ماض )

 یمینلا ناملس لاو هلوأ رسکب : ( ناخرط (

 ىف ام لکو مالا هيلع بلاط ىلأ نب : ( لع ) ه ءىث ةريخآلا ءايلاب هيف سيلو ةدحوملا ءابلاب : ( نادبع )

 مضلاب سيمع تب ءامسأ دلاو : ( سيمع ) ۰ ءىش مالا حتفو نيعلا مضي هيف سيلو هنزوب ةروصلا هذه باتكلا

 م ةدحوملا ءابلا نوكسب : ( ةلبع ) ه ىراخبلا خيش رشب دلاو ميلا لدب ةدحوملا ءابلاب سيبع هنزوبو ميملا حتفو

 ه ةدحوملا ءابلا نوکسب نبج نب : ( سبع ربآ ) ه ةددشم ةريخآ ءاي اهدعب ماللا حتفو نيملا مضب : ( ةيلع )

 سيلو ةلمبم نيسو ةدحوم ءابب : ( سباع ) ه ةمجعم نيشلاو ففخت دقو فاكلا ديدشتو هلوأ مضب : ( ةشاكع )

 نونلا حتفب : (ىزنعلا ) ه فاقلا حتفو ءارلا رسكو نيعلا حتفب ( ةقرعلا ) ه ءىش ةمجعملا نیشلاو ةريخالا ءايلاب هيف

 ةمومضملا ةمجملا نيغلاب هيف سيلو هوبأو ةعيبر نب رماع نب هللا دبع عماجلا نف نونلا نوكسب امأو ىاز اهدعب

 ه ةانثملا حتفو نيملا مضب : ( قتعلا ) فاق اهدعب ماللاو نيعلا حتفي : ( قلعلا ) ه ءىش ةحوتفلا ةدحوملاو

 ةلمبم ءار فلالا دعب و یاز مث تحت نم هانثم ءاب اهدعب ةلمبملا نيعلا حتفپ : ( رازيعلا )

 ثيدح ىف روكذملا :( ثروغ ) و یازلا نوکس : ( ناوزغ ) ه ماللاو ءافلاو ةمجعملا نيغلا حتفب : ( ةلفغ )

 ةئلثم ءاث اهدعب ءارلا حتفو واولا نوكسو حتفاپ رباج

 ۱ ءاطلا نوکسو ءافلا رسكب : ( رطف )

 ةريره ىبأ ثيدح ىف نيفاقب : ( لقوق )  ةدح وم ءاب اهدمب ةمجملا نيشلا نوکسو فاقلا رسكب : ( بشقلا )

 ةرطنقلا ىلإ بوسنم نونلا نوکسب : ( ىرطنقلا ) ٠ نيعلاو یازلاو فاقلا حتفب : ( ةعزق ) ه لقوق نبا لتاق اذه

 سيلف ةمجعلا نيغلاب امأو « حامرلا یهو انقلا ىلإ بوسفم بیبح نب ةرق نیتحوتفلا نوالاو فاقلاب : ( ىونقلا )

 حتقو فاقلا مضب ( ىعيطفلا ) ه ابوسنم درب مل هنکل ةبسنلا هذه بسنب ناك ناو ةسيئأ ىلأ نب ديزو « ءىث هف

 فاقلا رسكي عماجلا ىف سيلو ناسح نب ماشه وه لادلا مضو ءارلا نوكسو فاقلا مضي : ( ىسودرقلا ) ه ءاطلا

 دلع نب دلاخ تاحتفب : ( ىناوطقلا ) ۳ ميملا حتفو ةلمهملا نیسلا نوکسو حتفلاب : ( ىلمسقلا ) ه*یث لادلا حتفو

 ام بضغي ناك هنأ هنع لقن هنال ةبسذلا هذپب عماجلا ىف هركذي لو

 ثراحلا تذبو « حاصلا ىف ركذ زيرك نب صاع نب هللا دبع < یاز ءایلا دعبو ءارلا حتفو فاکلا مطب : ( دیرک )
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 ةريخأ ءاي اهدعب لادلا حتفو فاكلا مضب : (ةنيدك وبأ ) ه ءىش فاكلا حتفب هيف سيلو ىزاغملا رخاوأ ىف زیرک نبا

 اهدمب ةددشملا ةريخألا ءايلاب هيف سیلو ةمجعم نيش اهدعب ةدحوملا نوكسو متفلاب : ( ةشبك وبأ ) « نون مث

 ىف ىنطقرادلا هسلع هبن ةشيكتح ىنأ نع ایدح درفملا ةبرثألا باتك ىف ىراخبلا ىور دقو « ءىش ةلمبم نيس

 هل فاتخلاو فات لا

 ماللا حتفب ليقو ءايلا دیدشتو ةدحوملا رسکو ةانثملا حتفو ماللا مضب : ( ةيبتملا نبا )

 نون هرخآ نونلا حتفب هبفسیلو ءار هرخآ نونلا رسکو ملا مپ یراخبلا خيش هللا دبع دلاو : ( بینم )
 ( دارم ) ه ءىش ماللا دیدشتو ءاخلا حتفو ملا ضب هيف سیل و ةمجملا ءاخلا نوکسو ملا حتفب : ( دلخم ) ه ءىث
 م رذ ىبأ تایاور ضعب ىف الإ باتکساا ىف یمسم عقب مل نكلل هبوح نب دحأ وبأ وه ءارلا دیدشتو هلوأ حتفب
 لاقيو « ملا حتفب لم لب نحرلا دبع ناغع ىبأ دلاو لم ةددشلا ءارلا رسكو فاقلا حتفو مضلاب : ( نرقم )

 سيل و ةلمهحلا نيعلا نوكسب ديوس نبا : ( رورعم ) ه اهرسكب لاقيو یورما رذ وب أو یروصلا مزج هبو اممضب
 مجلا نوكسو ملا حتفب ىعبات رهاز نب : ( ةآزجب ) ه ةلمماا حتفو مضلاب : ( رصاحم ) ه "ی ةمجعملا نينلاب هيف

 م دمحم نزوپ : ( ربطم) ه ملا اورسک ارو ةزمهلا اولبس ارو ةحوتفلا ةزومپلا بل الا اهدعب ىازلا حتفو

 : ( حوارم وبأ) ه ماللا حتفو جا نوكسو ملا ركب : ( زاب ) و اضيأ هنزوب ةدحوملاو ةلمجملاب : ( ربع )
 : ( یربقلا ) « ءىش ابمضب هيف سیلو ملا حتفب : ( حبلملا وبأ ) ه ةلمبم ءاح اهدعب واولا رسكو ءارلاو مضلاب
 نيساا نوكسو مضلاب ( ىلسملا ) ه ةدحوملا ءابلاو ءاحلا نيكل ( ىهرملا ) ه ةدحولا مضو فاقلا نوكسو حتفلاب

 ةلمبملا نوكسو حتفلاب : ( ىنعملا ) ه واولا حتفو ةلمبلا نيعلا نوكسو رسكلاب : ( یوملا ) م ماللا رسكو ةلدبملا

 نونلا حتفب : ( ىدنسملا ) ه نوذلا رسكو

 : ( ةبيسل ) ٠ مجلاو نونلاب : ( ىجانلا ) ه ءىش ةانثملاب هيف سيلو فلالا دعب ةدحوملا ءابلاب : ( لبان )

 وه ةمجملا نيشلا رسكو نونا حتف : ( طيشن ) ه ةدحوم ءاب اهدعب ةريخآلا ءايلا نوكسو ةلمهملا حتفو ىضلاب

 :( ساخنلا ) ه ءىث فاقلاو ةدحوملاب هيف سيلو ءافلا حتفو مضلاب : ( ىليفنلا ) و طيمشن نب ةديبع نب هللا دبع

 ءىش دلمه اب هيف سیل و ةمجعملا ءاخلاب

 حتفب هيف سيلو ةلمبم لادلاو ملا نو سب : ( ینادمما ) و ةريخأ ءاي اهدعب ءارلا حتفو مضلاب : ( مره )

 *ىث لاذلا ماجيإو ملا

 ةلمبملا نيسلا ديدشتب : (جاسو ) ه تاحتفب لفون نب : ( ةقرو ) ه “ىش ءافلاب هيف سيلو فاقلاب : ( دقاو )

 واولا مضب : ( ىظاحولا ) و تاحتفب : ( ةربو ) ه ةلمبلا ءاحلاو ةمجعملا نیشلاب : ( ىحشاولا ) ٠ مج هرخآ

 ةمجعم هژاظو ةلمبم ءاح اهدعبو

 رشان ىنشخلا ةباعث ىبأ دلاو مسا نإ ليق دقو "یث ةمجملا نیشلاو نونلاب هيف سیلو رامع دلاو : ( رساي )
 ىف سیل و یراخبلا خيش ناوفص نبا وه ةلمبلا زيساو ة ريخالا ءايلا حتفب : ( ةرسإ ) ه عاجلا ىف رک ذی مل نکل
 ءارلاو ءافلاب : ( روفعي ) ه*یث ةلعبملا الو ةعجدملا ريشا عمم ةرو كلا الو ةهوهضخا ةدحوملا ءابلاب عماجلا

 ةئييع نبأ خویش نم رغصألاو « ىعبات ربكألا روفعي وبآ



 ابكارتشا کی ىتلا ةلمبلا ءامسالا نييبت ىف

 خویش نع ثيداحأ هداريإ ببسي ىراخبلا ىلع ضارتعا سانلا ضعب نم عقو : ىلحلا نيدلا بطق خيششلا لاق

 نايب ىف ماکت دقو ةمجرتلا كلت ىف فيعض مبكحراش نأ امس الو سبللا نم كلذ ىف لصح امل ممتیمست ىلع ديزيال

 ىف ةبراغملا نم ظافحلا دحأ ىئايملا لقن دوو : تاق . ممديغو ىنايجلاو نكسلا ناو ىذابالكلاو کاملا كلذ ضعب

 هيف ام لک و « كرابملا نبا وهف هللا دبع نع دمح یراخبلا ىف ام لك هصن ام ىربرفلا نع ابعمج قا یریکلا ماكحالا

 . ناك امو , هیوهار نبا وبف كلذك قحا نع هيف امو « ىدسألا دمع نبا وهف بالا ىمسم ريف وأ بوسنم ريغ هللا دبع
 نع هيف امو ؛ یدنکیبلا مالس نبا وپف یرازفلا ناورمو ناملس نب ةدبعو ةيواعم یآ لثم قارعلا لهأ نع دم هيف

 باتکسلا عيمج ىف كلذ عبقت هللا رسي دقو « هفلاخي ام لاق ام ضءب ىلع دري دقو : تلف . ىخلبلا ىموم نبا وبف ىحي

 كلذب هللا عفن هلئاق ىلإ لوق لك ابسان هعيجلل انيبم انه هتبعوتساو

 ۱ ۱ 48 دحأ همسا نم ركذ وو

 نب زهب انثدح لاق دمحأ : ىلوآلا  مجارت ةعبس وهو بسذلا نع ادرج رکذ نيف ( لصف )

 ناعيبلا مازح نب مكح ثيدح ةداتق نع مایه نع ريع نب صفح ثيدح بيقع عوبیلا ىف یراخبلا هركذو دسأ

 الو ماجلا هركذي مل اذه دحأو هركذف حابتلا بال كلذ تركذف مامه لاق لاق زهب انثدح دحأ دازو : لاق رايخلاب

 هنأ نهذلا ىلإ رداسلاو , هريغ ىف عنصاک ةجرب ىزملا جاجحلا وبأ ظفاحلا هدرفالو ىنايجلا ىلع وبأ الو یذابالکلا

 « هحيص ىف ةناوع وبأ هاور دقو هدنسم ىف وه ام دانسالا اذهب ثيدحلا اذه نأ الإ لبنح نب دم نب دحأ مامإلا

 دق لياج ظفاح رخص نب ديعس نب دحآ مسا اذه رفعج وبأو دس نب زج انثدح لاق یرادلا رفعج وبأ انثدح : لاق

 انثدح لاق نابح ان”دح لاق دیعس نب دمحأ انثدح : لاق راخلا ىلع عدوطتلا ةالص باب ىف عماجلا ىف ىراخبلا هنع ىور

 ةالصلا ىف عقو بهو نبا نع دحأ : ةيناثلا . لعأ هللاو وه هنأ رهظيف اذه ريغ هنع یورو « اثیدح ركذف مامه

 انيد دردح ىبأ نبا ىضاقت هنأ كلام نب بعك ثيدح بهو نبا انثدح دمحأ انثدح دجاسملا ف توصلا عفر باب ىف

 قلاخ دنع تمن سابع نبا ثيدحب بهو نبا انثدح دحأ انثدح , هل«رذ مامإلا راسي نع لجرلا ماق اذإ باب قو

 نبا انثدح دحأ انثدح نيديعلا ف بارحلاو قردلا باب ىف نيديعلا فو « هرک ذ ىتأيس عضوم ىف ةعجلا قو « ةنوميم

 رعش ضقن باب ىف لوألا : نيعضوم ىف زئانجلا قو ناينغت ناتيراج ىدنعو لي ىنلا نع لخد ةشئاع ثيدح بهو

 ىناثلا «نورف ةثالث ملي هللا لوسر تذب سأر نلعج نبنأ ةيطع مأ ثيدحي بهو نبا انثدح دمحآ انثدح ةأرملا سأر

 نم ىناثلاو ءاهنع نيريس تنب ةصفح ةياور نم لوألا نكل اضيأ ةيطع مأ ثيدح وهو تیم راعشإلا ةيفيك باب ىف

 تيأر هرمع نبا ثيدح ءالاجر كوتأي : ىلاعت هلوق باب ىف لوألا : عضاوم ةثالث ىف جحلا ىف اع دمج ابخآ ةياور
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 « ةفيلحلا وذ ةنيدلا لهأ ليم رع نبا ثیدح دعت لهآ لبم باب ىف نا « ةفيللا ىذب هتلحار بکر ريل یللا
 فاط مث أضوت هنأ مدق نيح هب أدب “یش لوأ نأ ةشئاع ثيدح ءوضو ريغ ىلع فاوطلا باب ىف ثلاثلا ثيدحلا
 باب ىف ىزاغملا فو « اقيلعت هنم افرظ ركذ. نيديعلا ىف مدقت ینلا ةشئاع ثيدح قردلا باب ىفداهجلا قو «تشلاب

 "كيدحلا ةيفص لاج هل رکذ نصحلا هللا حتف الف رييخ انمدقف سنأ ثیدح بهو نبا انثدح دمحأ ىنثدح ربيخ ةوزغ
 هب تذدمف لاقف رفمج ىلع فقو هنأ رع نیا ثيدحت بهو نبا انثدح دمحأ انثدح ةتؤم ةورغ باب ىف اضيأ ىزاغملا فو
 ١ ايأ نأ دلاغ نب ديز ثيدح بهو نبا انثدح دمحأ انثدح باب ىف قاخلا ءدب ىفو « ثيدحلا ةبرضو ةنعط نيب نیسمخ
 بهو نبا انثدح دمحأ انئدح فاقحألا ةروس ريف قو «ةروص هيف اتیپ هکشاللا لخدتال : ثیدح هثدح ةحلط
 اذه دمحأ نییعت ىف ظافحلا فاتخا دقو « ثيدحلا هتاوم هنم ىرأ ىتح اكحاض رم هللا لوس ر تیر ام ةشئاع ثب دعم
 وبأ لاقف بهو نبا ىخأ نبا بهو نب هللا دبع ن دحأ وأ ىرتستلا یساع نب دجآ وأ ىرطلا حلاص ن دمحأ وه له

  یسییارکلا دحآ وبأ کالا لاقو ‹ حاص نب دمحأ اهلك عضاوملا ىف وه ىربرفلا نع حيحصلا ةاور دحأ نكسلا نب ىلع
 ًادحاو نوكي نأ ولخيال ىسيع نب دحأ وأ حلاص نب دحآ وه هللا دبع وبأ الا لاقو « بهو نبا ىخأ نبا وه
 نأ كلذ ىلع ليلدلاو مو دقف بهو نبا ىخأ نبا هنأ معز نمو ايش بهو نبا ىخأ نبا نع ثدحي مو امم
 نبا نع ةياور هل دجن لو حلاص ىبأك هبتك ةيقب ىف مبنع ىور دق حيحصلا ىف منع جرخم مل نيذلا ىراخبلا خياشم
 لاقو « هکرتو هنع بتك نوكي نأ امإو « ايش هنع بتكي مل نوكي نأ امإف هفیناصت نم “یش ىف بهو نبا ىخأ
 لو هبسن ىسيع نب دحآ نع ثدح اذإو خاص نبا وف بهو نبا نع دحآ عماجلا ىفام لك هدنم نب هللا دبع وبأ
 دمحأ قیرط نم ابجرخم نأ دعب عضاوملا هذه نم ريثك ىف ليعامسالا لاقو « اثیش بهو نبا ىخأ نبا نع جرخي
 هذه ضعب نييعت ىف عماجلا ةاور فاتخاو : تلق . هطرش نم سیل بهو نبا ىخأ نبادمحأ بهو نبا ىخأ نبا
 نع یوبشلا رمع نب دمع ىلع ىبنأ نع یرمحلا ركب نب ديلولا هيدنف «ةالصلا ىف ىذلا لوألا عضوملا امأف « عضاولا
 هرأ لف ىناثلا عضوملا امأو « نوقابلا هلمهأو بهو نبا انثدح لاق خاص نب دمحأ انثدح لاق یراخبلا نع ىربرفلا
 عضوملا امأو « هقيرط نم هجرخأو ملاص نبا هنأب جرختسملا ىف معن وبأ مزج يكل تاياورلا نم "یش ىف اب وسنم
 . ةعملا نوب وانتي سانلا ناك ةشئاع ثیدح بهو نبا انثدح دمحأ انئدح لاق ةعحلا قوت نيأ نم باب ىف وهف ةعمجا ىف ىذلا
 قو « هخئاشم نع رذ ىبأ ةياورو «یزوراا دیز ىلأ ةياور فو تاياورلا رثكأ ىف اذكه « ثيدحلا ىلاوعلا نم
 انثدح ىوبشلا ىلع ىبأ نع ركب نب ديلولا ةياور ىف اذكو تقولا ىبأ ىلع هيف أرق ىذلا ىناعمسلا نب ديعس یآ لصأ
 ىف وهف نيديعلا ف ىذلا عضوملا امأو « عضوملا اذه ىلع ىنايجلا ىلع وبأ هيفي لو بهو نبا انثدح خاص نب دمحأ
 هخياشم نع ركاسع نب مماقلا ىبأ ظفاما ةياور ىف وه اذكو ىسيع نب دحآ انثدح ثيدحلا اذه ىف رذ ىبأ ةياور
 ثيدح بقع قردلا باب ىف دابجلا ىف ىراخبلا قلع دقو خاص نب دحآ انادح ىوبشلا ىلع ىبأ ةياور ىف عقوو

 نب نسحلا ثيدح نم معن وبأو ليعامسالا هجرختساو انهدق اک اذه دمحأ ثيدح نم افرط بهو نبا نع ليعامسا
 انثدح امبنم لوالا ىف یوبشلا ىلع وبأ لاقف زئانجلا ىف ناذللا ناعضواا امأو < لعأ هللاو ىسدع نب دمحأ نع نايفس

 . اتثدح رذ ىبأ ةياور نف جحلا ىف ىلا ةثالثلا عضاوملا امأو « خاص نبا ىنعي دمحأ انثدح ىناثلا ىف لاتو حلاص نب دمحأ .
 حلاص نب دمحأ انثدح هيف لاقف ثلاثلا ىف هفلاخو نیل والا نيعضوملا ىف ىوبشأا ىلع وبأ هقفاوو ىسيع نب دحأ



 تا

 بهو نأ انثدح دمحأ انثدح کم نم جرخ نيأ نم باب وهو رخآ عضوم ىف جحلا ف تدجوو یسیع نب دحآ انثدح

 هدب ىف یذلا عضوملا امأو « نیدیملا ف یضف داببا ىف ىذلا عضوملا امأو « تاباورلا نم ءىش ىف ابوسذم هرآ و

 نب دمحأ انثدح یوبشلا ةياور ىف یزاغلا ىف لوألا عضولا امأو « حلاص نب دمحأ انثدح یوبشلا ةياور قف قلخلا

 نم ءیش ىف ابوسنم هرأ لف ىزاغملا ىف ىناثلا عضوملاامأو « یسبع نب دحأ انثدح ةيزورملا ةعرک ةياور فو حلاص

 ىف یذلا عضوملا امأو خاص نب دحأ هنأب جرختسملا ىف معن وبأ مزج نكل ىنايجلا وبأ هيلع هبني مو تاياورلا

 ىخأ نبا نع جرخم مل هنأ كلذ عوم نم حضوو نوقابلا هلمهأ و ىسع نب دمحأ انثدح رذ ىبأ ةباور ىنف ریسفتلا

 نب دمم نع دمحأ : ةثلاثلا . لع هللاو ىسيع نب دمحأو خاص نب دمحأ ىلع ةلجلا ف نوقفتم ةاورلا ذإ ائيش بهو نبا

 ىلع هشرع ناكو باب ىف وهو « ثيدحلا ركذف اوكشي ةثراح نب ديز ءاج : لاق سنأ تیدح ىدقملا ركب ىبأ

 لاقو « اذه عماجلا ةاور نم هريغ الو نكسلا نب ىلع وبأ بسني ملىنايجلا ىلع وبأ لاق , ديحوتلا باتك نم ءاملا

 ین « رضنلا نب دمحأ یدنع وه هللا دبع وبآ عاجلا لاقو « ىزورملا نسحلا وبأ رايس نب دحأ هنإ لاقي ىذابالكلا

 بسني مل لافنآلا ةروس ريسفت ىف وهو لہج ىلأ ركذ ىف سنأ ثيدحي ذاعم نب هللا ديبع نع دمحأ : ةعبارلا . ىتألا

 « ىروباسينلا باهولا دبع نب رضنلا نب دمحأ هنأب هللا دبع وبأو دحأ وبأ ناحل مزجو تاياورلا عيمج ىف اضيأ

 ىف روک ذلا ثيدحلا ىرر دقو « رضنلا نبا دنع روپاسینپ نوكسلا رثكي ناك ليعامسا نب دم نأ ىنغلب : جام لا لاق

 شقن لعجي له باب ىف سابللا بانك ىف ىراخبلا لاق : ةسماخلا . هللا دبع نع رضنلا نب دمت نع ةروكذملا ةروسلا

 هل بتك فاختسا امل ركب ابأ نأ سنأ نع ةمامث نع هيأ نع یراصنالا هللا دبع نب دم انثدح رطسأ ةثالث متاخلا

 ىفو هدب ىف دلي ىنلا متاخ ناك : لاق سنأ نع ةمام نع ىلأ یلدح ىراصنالا انثدح دحآ ىندازو : لاق مث ثيدحلا

 ىبأ نع سنأ ةمجرت ىف یارطالا ىف ىزملا مزجو وه نم اذه دحآ ىنايجلا ىلع وبأ ركذي ملو : تلق . ركب یآ دی

 . هيف رظنيف دم دنسم ىف قيرطلا هذه نم ثيدحلا اذه رأ مل نکل ىديلا كلذ ىف عبتو لبنح نب دحأ هنأب ركب

 نب حيلف انثدح لاق د-حآ هضمب ىتمهفأو دواد نب ناملس عيب رلا وبأ انثدح تادابشلا ىف ىراخبلا لاق : ةسداسلا

 باتك ىف عقوو « اذه دمحأ وه نمي ىنايجلا ىلع وبأ نيبب مل : تلق . كفإلا ثيدح ركذف : واق ىرهزلا نع نايلس

 هنأ ىزملاو ركاسع نبا لاقو « یطایمدلا مزج اذهبو سنوي نب دمحأ هضعب یمهفأو فارطالا ىف یطساولا فلخ

 ةياور الإ هل تعقو ىلا تاياورلا ميج ىف هلمهأ دقو « ینین ويلا نيسحلا ىأ ظفاحلا ةخسن ىف هتيأرو : تلق . مو

 نب دمحأ ةجرت یف(2)۱/!دعلا تاقبط ىف یهذلا لاقو  سنوب نب دمحأ لاقف هبسل و «ق » ةمالع املع بتک هناف ةدحا و

 نب دح وه نوکی نأ نوفاخ نب هللا دبع ربأ زاوجو اذه ىنمي كفالا ثيدح ىف یراخیلا هم ىذلا وه رضنلا

 هجرخأ هرخآ ىف لاقو « خيلف نع ینارهرلا عيبرلا بأ نع قيرط نم هجرخأ هناف جرختسملا ىف معن وبأ امأو « لبنح

 وهو عییرلا ىبأ نع ايلاع هل عقو هنأ عم ىناقربلل ةغاصلا ىف هرأ مو دحآ ركذل ضرتب لو عيبرلا بأ نع ىراخبلا

 یھذلا لاق اک ىنارهزلا عيبرلا ىنأ نم هعمس نم هضعب ىف یراخبلا ف تبث ىذلا لمبملا دحأ نأ هدنع ناك ول هطرش ىلع

 سنوي نب دمحأ وه نوكي ال نأ ريدقت ىلعو « سلوي نب دحأ هنأ ىلع دمتعا هنأ ىلع لدي هجارخإل هکرتف هريغو

 هل ءارقلا تاقبط : باوصلا ( ۱ )



 لا

 مصاع ىبأ نب ورمع نب دحأو ىلعي وبأ ىلا نب ىلع نب لجأ مهم ةعاج دحآ یمسپ نم عيبرلا ىبأ نم اوعمس نيذلاف
 یزاغلا باتك نم ارد, ئاللا دوبش باب ىف هركذ ةسبنع 0 دمحأ : ةعباسلا . رضذلا نب دمحأو ركب وبأ ليبنلا
 نب دمحأ انئدح لاقف هتياور ىف هريغو لیصالا هبسن و بوسنم ريغ هخياشم نع ىورهلا رذ ىبأ ةياور ىف وه اذكه

 اذه ىلع ىنايجلا ىلع وبأ هبنی لو اذه ريغ عضاوم ةدع ةسبنع نع خاص نب دمحأ نع یراخبلا جرخأ دقو « حلاص
 یرویاسنلا صفح نب دمحأ هنأ دمر اف ای هبا رق یاب ىبأ ان دح دمحأ : هدنت . اضيأ عضوملا

 دمع نب دمحأ : لوألا . مجارت وهو كلذ ىف هعم كرتشپ نم“ زیمت مل هنكل ابوسنم ركذ نميف : (لمف و

 وبأ وه هريغ لاقو ‹ ساوقلا نوع نب دم نب دمحأ وه ىدع نبا لاق « ءاسنلا جح باب ىف هيبأ نع مهاریا نع

 نحرلا دبع نب مهاربا نب دعس نبا وه هخيش مهارباو باوصلا وه اذهو ؛ خيرراتلا بحاص دج قرزألا ديلولا

 فرم ترا نب دم نب دحأ وه« ىطقرادلا لاق ؛ كرابلا نب هللا دبع انثدح دمحم نب دحأ : ةيناثلا . فرع نبا

 هريغو ىرملا حجرو ؛ هيردرع فورعم قولا یموم نب دم نب روحأ وه هللا دبع وبأ ماحلا لاقو « هیوبش نواب

 هيب أ نع ورمع ىبأ نب دحآ : ةثلاثلا . اذه وهو كرابلا نبا نع دمحأ هعبات ةالصلا رصقت ك باب ىف عقوو « ىناثلا اذه
 دقو ؛ حاكنلاو جحلا ىف ثيداحأ هل ىروباسينلا یبلسلا دشار نب صفح نب دمحأ وه نامبط نبا وهو مهاربا نع

 ۱ مارحلا تيبلا ةيعكلا هللا لعج : ىلاعت هلوق باب ىف عقوو صفح نب دحأ انثدح حاكتلا ىف هتياور ىف نكسلا نبا لاق

 ديز نب دامح انثدح دقاو نب دمحأ : ةعبارلا . اذه وهو مهاربا انثدح ی انثدح دحآ انثدح جا باتک ءانثثأ ىف
 هدج ىلإ هبسذ دقاو نب كلملا دبع نب دمحأ وهو اهريغو ةالصلا ىف عفو

 اذه مهارباو «یعازوالا انثدح ديلولا |:ريخأ مهاربا انثدح جحلا ىف لاق ہیک مهاربا ها نم ركذ چو

 هريغو هيوبش نب ىلع ىأ ةياور ىف ابوسنم عقوو ظافحلا ناك نم ناكو ريغصلاب فورعملا ءارفلا ىموم نبا وه

 یار زا رذنلا نإ مهار: مهاربا هعا نع یراخبلا حیح ىف ملسم نب ديلولا نع ىوريو ؛ لسم نبا وه ديلولاو

 ىف لاقو « ةمجرتلا هذه نیا ركذي لو ىريبزلا ةزح نب مهاربا اضيأ سم نب ديلولا نع ثدح نم هخويش نمو

 ماشهو ىزملا هلاق رذنملا نبا وه اذه ريهارباو جرج نب نع ماش انريخأ ميهارب ا یل لاق تر دق الغن عاب نم باب
 نوكي نأ لمتحو : تلق . فسوب نب ماشه نم عمسي مل رذنملا نبا نال لاق ىزملا هيلع هبن یوزخا ناملس نبا وه

 فسوب نبا وه ماشهو ىزارلا یسوم نبا وه ميهاربا

 , هنافوو مقلي ىنلا ضرم باب ىف لاق : ( ةمجرت ) م بول خیاشلا بيترت ىلع قحسا همسا نم ركذ 5

 . ايوسنم اذه قحسإ رأ لو دحاو ثیدح وهو بيعش نب رشب انثدح قع) انثدح بدالا باتک نم ةقناعملا باب قو

 : (ةجرت) و روصنم نب قحسا انثد> لاقف «لوآلا بابلا ىف هبسذ هناف نكسلا نبا ةياور ىف الإ تاياورلا نم ءىش ىف

 لاقو « ريرج انثدح قعع) انثدح نایقل ريسفت باب ىف لاقو اريرج عم قحسا انثدح مئانغلا مل تلخأ : باب ىف لاق

 ىف وهو ميهاربا نب قحسا فارطالا ىف یزلا هبسنف لوآلا عضوملا امأ « ةريغم نع ريرج نع قحسا نع عويبلا ىف

 : ىنايجلا ىلع وبأ لاق اذكو تایاورلا نم ءىش ىف ابوسنم هرآ لو ةرم نب دمت نب رباج نع ريمع نب كلما دبع ةجرت

 فارطالا ىف فلخ هركذ الو : تلق . یذابالکبلا رصن وبأ هركذ الو « تاياورلا نم ءىث ىف ابوسنم هرب مل هنأ
 ةمدقلآ # ۷۹ م



 عضروملا امأو . قايسلا اذهب هبوهار نب قحسا دنسم نم ةرم نب راج دنسم ىف دجو ثيدحلا نأ هيف ىزملا دنتسمو

 ىراخبلا نأ كلذ ديؤيو ميهاربا نب قحا اضيأ فارطالا ىف ىزملا هبسنو « لوألا ىف لاق اک هيف : ىنايجلا لاقف ىناثلا

 امأو . ربرج نع ميهاربأ نب قحا نع دابجلا باتك نم مامالا ناذئتسا باب قو « بازحالا ةروس ريسفت فىور .

 قءا انثدح رفاسلل ناذالا باب ىف لاق ( ةمجرت ) ه لعأ هللاو یضمام لیلدب ميهاربا نب قحس] وف ثلاثلا عضوملا

 « حطب الاب لس ها لوسر تيأر لاق هيبأ نع ةفيحج ىبأ نب نوع نع سيمعلا وبأ انثدح نوع نب رفعج انثدح

 ىف فلخ مزجو تقولا بأ قيرط نم خسنلا ضعب ىفلالإ تاياورلا نم ءىش ىف ابوسنم اذه قدا عقي مل ثيدحلا

 ىنايجلا ىلع وبآ حجرو روصنم نبا وأ ميهاربا نبا وه له ىذابالكلا رصا ىبأ ددرتو روصنم نبا هنأب فارطالا

 اذ نوع نب رفعج نع روصتم نب قحا نع هئيعب ثددحلا اذه ىور ايلسم ناب كلذ ىلع لدتساو روصنم نبا هنأ

 ناك اذإ باب ینو رايخلاب ناعيبلا باب ینو رجفلا ةالص لضف باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ٠ یوق لالدتسا وهو دانسإلا

 ىفو « بطلا باتك نم نوعاطلا ىف رباصلا رجأ باب ىفو رضنلا ىبأ ثیدح باب قو < عيبلا زوج له رای اب عئابلا

 اذإ باب ىفو « ملي ىنلا نیم تناك باب قو « بذكلا نع ةحودنم ضيراعملا باب فو « سابللا باتک نم دعجلا باب

 ةاور نم دحأ نع اب وسنم اذه قمسا دجأ مل ىنايجلا ىلع وبأ لاق لاله نب نابح انثدح قحا انثدح ةرم لتفلاب رقأ

 : تلق . لاله نب:نابح نع روصنم نب قحسا نع هحیحک ىف ئور دق السم ناف روصنم نب قحا هلعلو باتكلا

 انثدح روصنم نب قحسا انثدح هيف لاق دق . رايخلاب ناعیبلا باب ىف ىوبشلا ربع نب دمع ىلع ىبأ ةياور ىف هتيأر
 لوقی امنو انثدبح لوقي ال هيوهار نب قحسا نأ كلذ ىوقيو هللا هحر ىلع وبأ هنظام یوقت ةئيرق هذبف نابح

 انثدح ىزاغملا باتك نم هنع هللا ىضر دعس مالسإ باب فو « رجفلا لبق ناذالا باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه انريخأ

 « ةماسأ ىلأل تاق , لاق قحسا انثدح ةالصلا رصقت م باب ىف لاقو « ةبلس نب دامح همساو ةماسأ وبأ انئدح قحسا

 ىف یورو « ةماسأ ىلأ نع ىلظنمحلا ميهاربا نب قحسا نع ةمعطالا باتک ىف ىراخبلا ىور دق ىنايجلا ىلع وبأ لاق

 یورو « ةماسأ ىنأ نع روصنم نب قحسا نع اهريغو ةقيقعلا ف یورو « هنع ميهاربا نب قحسا نع عضوم ريغ ٠

 دحأ هبسني مل ىذلا قحسا نوكي نأ ولخي الف ةماسأ ىبأ نع رصن نب قحسا نع اهريغو ةدجسلا ةروس ريسفت ىف

 عضوملا امأو ءرظن ةيفو < ميهاربا نب قحسا هنأ لوآلا عضوملا ىف فارطالا ىف ىرملا مزج : تلق . ةثالثلا ءالؤه

 هدنسم ىف اهب ربع ىتلا ىه ةغيصلا هذه نآل اضيأ ميهاربا نب قحسا ىدنع وهو ىنايجلا ىلع وبأ هيلع هبني لف ثلاثلا

 ربع نبا نع عفان نع هللا ديبع مكمدح ةماسأ یبال تلق . لاق ربع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديمع ةمجرت ىف لاقف

 ةنأب اًضيأ فارطالا ىف ىزملا مزج دقو « مرحب ىذ عم الإ اثالث ةأرملا رفاستال : لاق اب ىنلا نأ امتع هللا ىضر

 مل اذإ ةماسأ ىلأ نع قحسا نع ىور اذإ هنأ ررقتيو امهلع ىناثلا عضوملا لمح ینینیف اذه ىلعو « ميهاربا نب قا

 ه ملعأ هللاو اضيأ هبسنف هنع ىوز ارو « هبسن هريغ نع ىور نإو لظنحلا ميهاربا نبا وهف قحسا بسني

 باتک نم لابجلا فمش اهب عبقي منغ ملسملا لام ريخ باب یو « جا باتك نم ةاش كسنلا باب ىف لاق : ( ةمجرت )

 قو « لافن الا ةروس ريسفت باب فو « نيعضوم ىف ةرقبلا ريسفت باب قو « قدنلا ةوزغ باب قو « قلخلا ءدب

 ىلع وبآ لاق « ةدابع نبا وهو حور انثدح « قحسا انثدح « قاقرلا باتك.نم هبسح وبف هلا ىلع لک وتي نمو باب

 ءدب ىف یلا یهو اهركذ ىتلا ىنعي عضاوملا هذه نم ءىث ىف خویشلا نم دحأ نع ايوسنم اذه قحسا دجأ مل ىنايجلا



 مس ۲۲۷۲۷ =

 « بازحالا ةروس ریسفن ىف یراخبلا یور دقو : لاق « اهادع ام ىلع هبني لو قاقرلاو ةرقبلا ریسفتو قلخلا
 ةالصلا ىف یور دقو : لاق . ها قاقرلا ىف اذکو : تلق . حور نع عيهاربأ نب قحسأ نع ص ةروس ريسفتو ۱

 روصتم نبا وأ ميهارإ نبا هنوك ىف ددرلا نأ هدارمو حور نع روصنم نب قحسا نع عضوم ريغو ةب رشالا و
 فارطالا ىف فلخ مزج دقو « قلخلا هدب ىف ىذلا الإ ابلك عضاوملا ف روصنم نب قحسا هنأ ىل ربظي ىذلاو قاب
 عضوملاو ىزملا هقفاوو روصنم نب قحسا وه لافنالا ريسفت قو « قاخلا دپ قو « جحلا ىف روكذملا قحسا ناب
 انثدح روصنم نب قحسا انثدح لاقف ة"دعلا باتك ىف ىراخبلا هداعأ دق ةرقبلا ريسفت ىف نيذملا نيمضوملا نم ىناثلا
 ريع نأ الإ روصتم نبا وهف هبسني لو حور نع قحسا نع ىود اذإ هنأ ىلع لدت عضاوملا هذبف هنيعب هركذف حور
 قحا دنسم نم میعن وبأ هجرخاف قاخلا ءدب ىف اذهب ربع دقو انثدح لوقي ال هنال ميهارب ا نبا وہف انرخأ هلوقب قحسا
 لو ىنلا ماقم باب ىف لاق : ( ةمجرت ) « قحا نع ىراخيلا هجرخآ لاقو « افرح افرح هقايسل اقفاوم هيوهار نبا
 انثدح ديحوتلا باتك ىف « هب اورېجا وأ وق اورسأو : ىلاعت هللا لوق باب قو « ىزاغملا باتك نم حتفلا دعب مب
 ىلع وبأ زثوجو تاياورلا نم ءىش ىف ابوسنم هرأ ۸ ىراخبلا خيش دلخم نب كاحضلا وهو مصاع وبأ انئدح قمسإ
 . مصاع أ نع روصنم نب قحسا نع هی ىف ج رخآ السم نأب كلذ ىلع لدتساو روصنم نب قحسا هنأ ىنايجلا
 هركذ قلا رصن نب قحسا وه مصاع ىبأ نع هنع ىراخبلا ثدح ىذلا قحسا نأب کاملا هللا دبع وبأ مزجو : تلق
 لاق « ىمبسلا وهو ركب نب هللا دبع انثدح قحسا انثدح بازحالا ةروس ريسفت ىف لاق : ( ةجرت ) ه معأ هللاو
 هنأب یزااو فارطالا ىف فلخ مزج : تاق . ىذابالكلا رصن وبأ الو عماجلا خویش نم دحأ هبسنپ مل ىلع وبأ
 ىلع راصمالا لهأ ىرجأ نم باب ىفو « هفلخ نمل ةرتس مامإلا ةرتس باب ىف لاق : ( ةمجرت ) « روصنم نب قحسا
 هدجأ مل ىلع وبأ لاق ريمت نب هللا دبع انثدح قحسا انثدح ءاسنلا ةروس ريسفت فو « عويبلا بانک ىف نوفراعتي ام
 ىف ىذلا ثيدحلا وه عويبلا ىف ىذلا ثيدحلا : تلق . ىذابالكلا ىنعي رصن وبأ هبسن الو ةاورلا نم دحال ابوسنم
 نأ نيعتيف روصنم نب قحسا وه ريسفتلا ىف ىذلا قحسا نأب ىزملا هعبتو فارط الا ىف فلخ مزج دقو « ريسفتلا
 60١ باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه هيلع هلح ىغبنيو هابسني ملف ةالصلل ىف ىذلا امأو ؛ عويبلا ف ىذلا وه نوكي
 نم فالخلا ةيهارك باب ىف لاق :(ةمجرخت)م 7 یندعلا دیلولا نبا وه هللا دبع انثدح قحسا انثدح
 لظنحلا ميهاربا نب قحسا هنأب ىذابالكلا رصن وبأ مزج ىدبم نب نجرلا دبع انثدح قحسا انثدح ماصتعالا باتك
 نم باب ىفو « سانلا نيب حالصإلا لضف باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه روصنم نب قحسا هنأ ىلإ ىنايجلا ىلع وبأ لامو
 اوناک اع عآهتا باب قو  فارعالا ریسفت ىفو « ماعن الا ةروس ریسفت ىفو « دابجلا بانک نم هوحن و باكرلاب ذخأي
 وبأ لاق عضاولا هذه ىف اذه قحساو قازرلا دبع انثد> قحا انئدح ليلا كرت باب ىفو « ردقلا باتک نم نيلماع
 رصن نب ميهاربا نب قحسا وهو «قازرلا دبع نع ريثكلا هنع جرخأ هناف رصن نب قحا نوكي نأ لمتحي ىناسفلا ىلع
 نع هيوهار نب قحسا وهو لظنحلا ميهاربإ نب قحسا نع اضيأ ىراخبلا ىور دقو « هدج ىلإ ىراخبلا هبس
 باتك ىف كلذو « قازرلا دبع نع روصنم نب قحسا نع اضيأ یورو « ءوضولا باتك ىف كلذو « قازرلا دبع

 مألا ةخسناا ىف كاذك دجو هنأ : ابضعي شماهب بتكو « خسنلا عيج ىف ضاب ( ) ١
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 نكل : تلق . قازرلا دبع نع ةثالثلا ءالؤه نع یورب ىراخبلا نأ انل عمتجاف دحأ هللا وه لق ريسفت قو  ناميإلا

 ىذلا نكل رصن نب قحسا ىلع كلذ لمح,نيءتيف بسيف لقالا امأو كالا لع لمع امنإ لمہملا اذه لثم نأ ةدعاقلا

 « ىليصألا هبس و روصنم نبا لاقف  قکسلا نبا هبسنف قازرلا دبع انثدح قحسا انثدح حیحصلا نم رمع بقانم ىف

 رصن نب فلخ هبسفف لوصالا شکآ ىف لمیم ماعنالا ةروس ريسفت ىف ىذلاو امهريغ هبسذي لو رصن نب قحا لاقف

 ىذلا ثيدحلاو روصنم نب قحسا هتياور ىف رذ وبأ هبسن حالصالا لضف ىف ىذلا ثيدحلاو روصنم نب دوعسم هسن و

 هبسأف قازرلا دبع انثدح قحسا انثدح ةفينح ىنب دفو باب فو « ريهاربا نب قحسا هتياؤر ىف رذ وبأ هبسن ردقلا ف

 لاق : ( ةمجرت ) و روصنم نب قحسا دمحأ ىبأ نع ىليعامسإلا هبسنو رصن نب قحسا نكساا نباو ىزورملا ديز وبأ

 فقو باب ىفو « عمج اذإ نذؤي له باب قو « دعاقلا ةالص باب فو « ءانإلا نم بلكلا برش اذإ باب ىف

 نأ ركذام باب قو « ناذئتسالاو ميلسنلا باب فو « حتفلا ةوزغو سيخ ةوزغو دعس بقانمو دجسلل ضرألا

 قحسا انثدح ماصتعالا باتک نم فالخلا ةيهارك باب قو , ماکسحالا باتک نم بآ وب هل نكي مل اب ىنلا

 ىذلا بابلا قو « حتفلا ةوزغ باب فو « فقولا باب ىف ىذلا قحسا لییصالا بسن ىناسغلا لاق دمصلا دبع انثدح

 الو نکسلا نبال هدجآ مو « اهرئاس لمهأو روصنم نب قحسا انثدح ةثالثلا عضاولا هذه ىف : لاقف , ماکحالا ىف

 نبا وه قحسا انثدح ضرالا فقو باب ىف ىربرفلا نع ىوبشلا ىلع ىبأ ةياور ىف عقو دق : تاق . ايوسنم هريغ .

 ىف ىذلا اذكو « بلکلا برش اذإ باب ىف ىذلا نأب جرختسملا ىف میمن وبأ مزجو دمصلا دبع انثدح روصنم

 دعاقلا ةالص باب ىف لاق ىراخبلا نأ وه هنأ ىلع لدي امو روصنم نب قحسا وهو جسوكلا وه ناذئتسالاو ميلسقلا

 دمصلا دبع انثدح قحسا انثدحو ءاوس هدعب لاقو < اًثيدح ركذف ۃدابع نب حور انثدح روصنم نب قجسا انثدح

 ةثالثلا هخويش نع یورما رذ ىبأ ةياور ف تبث ماکحالا ىف ىذلا عضوملاو روصنم نبا وه هنأ ىف ةئيرق هذبف

 ديحوتلا ىف وهو رخآ اعضوم یناسفاا لمهأو هيلع عضاوملا قاب لمح نيعتف روصنم نب قحسا ان؛دح هيف لاقف ءابوسنم

 وه قحسا انثدح خسنلا ضعب ىف تيأر ىننأ الإ تاياورلا عيمج ىف اضيأ لمبم وهو الملا عم برا مالك باب ىف

 نع ربيخ ةوزغ باب ىف ىراخبلا جرخأ دقو « ملعأ هللاو دمتعي الف فرعيال نم ضعب نم ريسفت اذهو ةيوهار نبا

 كلذ ىور اإ ميهاربا نب قحسا نال ميهاربا نب قحساب سيل هنأ ىلإ ميعن وبأ راشأف انثدح دمصلا دبع نع قحسا

 نبا وبف مهبأ ثيح دملا دبع نع قحسا نأ هلك اذه نم_لصاحلاف دمصلا دبع نع ال رضنلا نع هدنسم ىف ثيدحلا

 جاجحلا نب سودقلا دبع ونهو ةريغملا وبأ انثدح قحسا انثدح بدالا باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ملعأ هللاو روصنم

 .معأ هللاو روصنم نب قحسا هنأ ءاذحلا متاح نأ نع ىذابالكلا ىحو هيوهار نب قحسا هتياور ىف نكسلا نب هبسن

 قحسا هنأ ىذابالكلا ركذ ىدقعلا ىماع وبأ انثدح قحسا انثدح سيقلا دبع دفو باب ىف لاق : ( ةمجرت ) محو

 ةالص فيك باب ىف لاق ( ةمجرت ) ٠ هيوهار نب قحسا دنسم نم جرختسملا ىف مین وبأ هجرخآ اذکو هيوهار نبا

 دحال ابوسفم هدجأ مل ىناسغلا لاق هللا ديبع انثدح قحسا انثدح نآرقلا لئاضف نم نآرقلا أرقي ک باب فو ليللا

 معن وبأ جرخأ دقو : تلق . ىموم نب هللا ديبع نع ىو ري لظنحلا قحسا نأ ىذابالكلا ركذو باتكلا ةاور نم

 هبسل یفاسغلا لاق ةدبع عمم قحسا انثدح حئابذلا ىف لاق ( ةمجرت ) « ىلظنحلا هبوهار نب قحا دنسم نم نيثيدحلا

 : ( هجرت ) ه هيوهار نب نحسا دنسم ىف ميعن وبأ هجرخأ اذكو : تاق . هيوهار نب قحسا نكسلا نب ىلع وبأ



 تب ۳۲۹ =

 نم دحأ الو یذابالکاا هیش 0 : ىناسغلا لات نافع انثدح حسا ارح دیحوتلاو ماصتعالا و دابجلا ىف لاق

 انثدح دابجلا باتك ىف تقولا ىبأو ركاشع نباو ىليصالا ةياور ىف عقو : تاق . مهتاياور اذل عفو ىلا ةاورلا
 قحسا انثدح ماصتعالا ىف لاق : ( ةجرت) ه كاذ ىلع نارخألا ناءمضوملا لمحبف نافع انادح روصنم نب حسا

 نب قحسا ىذابالكلا هبسن : یناسفلا لاق نارح ىبأ نع م ةيئغ بأ نیاو سيرد] نباو سذوي نب ىسع انرخآ

 نب قحسا هنأ فارطالا ىف فلخ مزج دقو : تاق . تاباورلا نم ءىش ىف ابوسنم هدجأ ملو لاق ىلظنلا میهاربا
 مس ىنلا ةينك باب ىف لاق : ( ةمجرت ) و لعأ هاو هبوهار نب قحسا دنسم ىف میم وبأ هجرخأ اذكو هيوهار
 نع عماجلا ىف ىوري هيوهار نب قحسا نأ یذابالک-اا ركذ : ىناسذلا لاق ىموم نب لضفلا ان ربخأ قحسا ین د
 هظفلو تقولا ىبأ ىلع ءورقلا لصالا قو « یورما رذ ىبأ لصأ ىف ابوسذم عقو دقو : تاق . یموم نإ لضفلا

 لاق : ( ةمجرت ) ه هیوهار نب قحسا دنسم نم جرختسلا ىف ميعن وبأ هجرخأ اذكو « ميهاربا نب قحسا ىنثدح
 یروصلا وه كرابملا نب د انثدح قحسا انثدع دارجلا تانك لوأ ىف العلا یھ هللا ةلک نوک-نا لئاق نم باب ىف

 دیز نب قحسا ثيدح نم ليعامسالا هجرخأو : تاق . روصنم نب حس انثد> لاقف ىليصألا هبسف یناسفلا لاق
 ىباطخلا اذه وهف الإو ةسفن لبق نم هبسنام ىليصالا نأك : لاق كرابملا نب دم انثدح نارح نكسي ناکو ىباطخلا
 قحسا انثدح رولا ةروس ريسفت قو fia مامإلا لاق اذإ باب ىف ةالصلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه لعأ لاو هارأ يف
 ىف یزلا مرج كلذبو : تاق . روصنم نب قحسا هلعلو ةاورلا نم دحأ هیساپ مل یناسفلا لاق فسوپ نب در انثدح

 ابوسنم هدجأ ۸ ىناسفلا لاق رمعم انثدح قحسا انثدح سابللا نم متاخلا صف باب ىف لاق ( ةمجرت ) ه فارطالا
 باب ىف لاق : ( ةجرت ) م هيوهار نب قحسا دنسم نم جرختساا ىف میعن وبأ هجرخأو : تلق . ةاورلا نم دحال
 نيعض وم ىفو « ةباحصلا لئاضف ىفو « ةالصلا نم عباصالا كيبشت باب قو ؛ نيجرخلا نم الإ ءوضولا ري مل نم

 باب قو بدآلا نم اورسعت الو اورسپ باب فو « سابللا نم بايثلا ريمشت باب ىفو « ةرقبلا ةروس ريسفت نم
 امأ ‹ لیش نبا وهو رضنلا انثدح قحسا انثدح دحاولا ربخ ةزاجإ نم مءارو نم اوفلبب نأ برعلا دوفو ةاصو
 ىف میعن وبأ مزج كلذب و روصنم نب قحسا انثدح هيوبش نب ىلع ىبأو لیصالا ةياور ىف عقوف لوآلا عضوملا
 عیمج ىف نكسلا نب ىلع ىلأ ةياور ىف عقوو ميهاربا نب قحسا هنأب عضاوملا قاب ىف مزجو هدعب ايفو جرختسملا
 ميهاربا نب قحسا عماجلا ىف هلع یورب هنأ رضالا ةمجرت ىف ىذابالكلا لاقو ميهاد,أ نب قحسا انثدح عضاوملا

 مل یناسفلا لاق ليعامسا نبا نوراه انثدح قحسا انثدح موصلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه لعأ هللاو روصنم نب قحساو
 : ( ةجرت ) و هيوهار نب قحسا دنسم نم يعن وبأ هجرخأ : تاق .انخویش نم هريغالو رصن وبأ ةيسنب
 نب بهو انثدح قع) انثدح كاللا ركذو عويبلا نم ىضاقتلا باب قو « ءاقستسالا فو ناذآلا ىف لاق
 نب ىلع وبأ هبسنف ةيقبلا امأو « تاياورلا نم ءىش ىف ابوسنم عقي ملف ناذآلا ىف ىذلا عضوملا امأ ٠ ريرج
 نم جرختسلا ىف مین وبأ ابجرخآ اذكو ريرج نب بهو ةمجرت ىف ىذابالكلا مزج هبو ميهاربا نب قحسا نكسلا
 روذنلاو ناميآلا فو « ةيبيدحلا ةوزغ فو « ةلاكولا فو  فوسکلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ٠ هيوهار نب قحسا دنسم
 ثيدحلا جرخأ ايلسم ناف روصنم نبا هنظأو اذه قحسا بسني مل : یناسفلا لاق اص نب یے انثدح قحسا انثدح
 ىف ىذلا ثيدحلا معن وبأ جرخأ : تاق « روصنم نب قحسا انثدح لاقف . هبسذف ةلكولا ىف ىراخبلا هج رخأ ىذلا
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 یپمشکلا نع ةيزورملا ةميرك ةياور ىف عقوو « هيوهار نب قحسا دنسم نم روذنلاو ناميآلا ىف ىذلاو « فوسکلا

 نان: ىلاعت هللا لوق باب ىف لاق : ( ةمجرت ) م مهاربا نبا نم قحسا انثدح روذنلاو ناميآلا ىف ىذلا ثيدحلا ىف

 بانک نم ةهراك یهو هتنبا جوز اذإ باب ىفو « تادابشلا بانك نم اليلق انمث مهنابأو هللا دبعب نورتشپ نيذلا

 - هدجأ مل ىفاسغلا لاق نوراه نب ديزي انربخآ قجسا انثدح : تاوعدلا باتك نم ةالصلا دعب ءاعدلا باب ىفو « حاکنلا
 هنوراه نب ديزي ىفريخأ روصنم نب قحسا انثدح لاقف اردب کشاللا دوهش باب. ىف ىراخبلا حرص دقو « ايوسنم

 قو « ةعاج لفاونلا باب فو « ءىش ةالصلا عطقبال لاق نم باب فو « ةروملا نم رتسیام باب ىف لاق : ( ةمجرت )

 بانک نم نايبصلا جح باب قو « ةبادلا ىلع ايتفلا باب ىفو « رانج لا باتك نم هللا الإ هلإ ال كرشملا لاق اذإ باب

 باب فو « ءانينالا نم مجرم نب ىسيع لوزن باب ىفو , دابجلا نم باتكلا لهأ لسا دشرب له باب قو « جحلا

 ؛ ىزاغملا نم کت رک مكنبجتأ ذإ نينح مويو : ىلاعت هللا لوق باب ىفو « ةيبيدحلا ةرمع ىفو « اردب ةكئالملا دوهش

 باب قو « را. مو باب فو « ةنحتمملا ريسفت قو «ةبوتلا ريسقت قو « ىرسك ىلإ مقلي ینلا بانک باب قو
 عضوملا فو « نائلا عضولا ىف رذ بأ ةياور ىف عقو : تلق . هاربا نب بوقعي انثدح قحسا انثدح باجحا ةيآ
 « مهاربا نب قحسا دنسم نم معن وبأ هجرخآ ىسيع لوزن ىف ىذلا عضوملاو « مهاربا نب قحسا انادح ريخالا

 نب ىلع يأ ةياور قو « ىليصألا ةياور ىف امقو جحلا ىف ناذللا ناعضوملاو « قحسا نع ىراخبلا هاور : لاقو

 ةدع ىف عقوو « لوألا عضوملا ىف نكسلا نب ىلع وبأ هقفاوو بوقعي انثدح روصنم نب قحسا انثدح اعم هيوبش

 ىف ىذلا عضولا ىف هيوبش نب ىلع ىبأ ةياور ىف عقوو « مهاربا نب قحسا انثدح نكسلا نبا دنع اهنم عضاوم

 ةوزغ ىف ىذلا عضوملاو روصنم نب قحسا انثدح دابجلا ىف ىذلا عضوملا ىفو « مهاربا نب قحسا انثدح زئانجلا

 هدعب لاقو برقعي نع لماك ىبأ نب قحسا نع نايفس نب نسحلا قيرط نم هجرختسم ىف معن وبأ هجرخأ ةيبيدحلا

 قحسا انثدح عضاوم ةدع ىفو « ةرابطلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه٠ بوقعي رع قحسا نع ىراخبلا هجرخأ
 ىف هبسن دقو « ناحطلا هللا دبع نبا وه دلاخو یطساولا نيهاش نبا وپف ىتأ .ثيح اذه قحساو « دلاخ انثثادح

 . عضاوملا ضعب

 عضاوم ةدع قو < لاعالا ىف ناعالا لهأ لضافت باب ىف لاق: (ةمجرت) . ليعامسأ همسا نم رک ذوو

 « كلام تخأ نبا ىندملا سيوأ ىبأ نب هللا دبع نبا وبف اذكه یتأ ثيح اذه ليعامساو كلام انثدج ليعامما انئثدح
 ريغ قو « يا بق ىف ءاج ام باب ىف عقر اذكه لالب نبا وهو ناملس ینثدح ليعامسا انثدح لاق اذ اذكو
 لالپ نب ناملس نم عم“ دق سيوأ ىبأ نب ليعامساو نايلس ىنثدح ىخأ ىنثدح لاق لیعامسا انثدح لاق عضوملا اذه

 نع ليعامسا نع أضيأ یورو « ناملس نع ىثعالاب فرعيو ركب بأ ىنكي ديلا دبع هععاو ةيخأ نم عمو

 نب لیعامنا انثدح نيقفانملا ريسفت ىف لاقو ء وه وهو عضاوم ىف بهو نبا نع ليعامسا نعو ىسيوآلا زيزعلا دبع

 ةفص ىف یرسیلا .ىلع ىنيلا عضو باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه وه وهو ةبقع نب مهاربا نب ليعامسا انئدح هللا دبع
 كلذ یی لقب لو كلذ قب, ليعامسا لاقو « دعس نب لبس نع مزاح ىبأ نع كلام نع ىنعقلا ثيدح بقع ةالصلا

 ىنمقلا نع هاور هنأو یضاقلا ليعامسا نب ليعامتا هنأ ىاطلغم معزو سيوأ ىبأ نبا وه اذه ليعامسا هر ینلا لل



 تنم ۳۳۱ ده

 لعد ینعقلا نع ذخ الا ى هنأ ارقأ نم وه لب ىراخبلا خ خويش نم دحأ هرک ذم یضاقلا لیع اینا ناف رظن ۳ ايفو

 روكذملا قحسا نا لیعاعا ةياور نم ثيدحلا تدجو دقو  كاذ ريغ ف همم رك ىراخبلاو املاثمأو ىندملا ا

 ىنأ. نبا هنأ نيءتو دارملا وه سول هنأ ىلع لدف قزوجلل قفتملا ىف ال وأ هنع یراخبلا هقاس یذلا ظفالاب ىنعقلا نع

 لعأ هلو سيوأ

 نابحو مامه انثدح نابح لاق ةالص یل نم باب ىف لاق :(ةجرت) ه8 كلذ ريغو نابح هما نم ركذ و
 اذه سیلو امامه كردي مل هنال یموم نبا وهو رسكلاب نابح وه سيلو لاله نبا وهو ةلمبملا ءاحلا حتفب اذه
 انئدح عضوم ريغ ىفو « ءاملعلل تاصنإلا باب ىف لاق.: ( ةمجرت ) ه ةدئافلل هركذ نكل لصفلا اذه طرش نم
 نبا وهو ديز نب دام انأد> جاجح انثدح ةاكزلا بوجو باب ىف لاقو « لاهم نبا وه اذهو ةبعش انثدح جاجح

 رع نا هللا دبع انثدح جاجح انثدح ادحأ لجر لدع اذإ باب ىف لاقو « هتیاور ىف هيوبش نب ىلع وبآ هبسل اضيأ لاهنم

 : ( ةمجر”) ه ىزغلا ىف هتأ ما لجرلا لمح باب ىف هنیعب ثيدحلا اذه ىف یراخبلا هبسن اضيأ لاهم نبا وهو یریفلا
 ىخلبلا عاجش نبا وه لذه نسحلاو انلوصأ ىف اذك لیلا نب ليعام) انثدح نسحلا انلدح سرلا ريسفت ىف لاق.
 مب نيسحلا ىناقرإل ةخلاصملا ىف عقوو ىذايالكلا رصن وبأ هنع هلقن ظفاحلا یرسلا نب لبس متاح وب أ كلذب مزج
 ES E ( ةمجرت ) مین دايز نب دمع نب نيسحلا هنأ دحأ ىبأ احلا نع لقنو ءاحلا

 9 معزو هريغو نکسلا نب ىلع وبأ هبسن یارفعزلا حايصلا نب دمخ وه اذه نسحلاو بيبح نب ةرق ائدح

 نيسح ىنأدح ثالث ىف ءافشا باب ىف بطلا باتك ىف لاق ( ةمجر" ) ه باوصلا وهالوالاو « عاجش نب نسحلا

 رک نيسحلا هنبا ناكو حب نع ىراخبلا رثكأ دقو « رفعج نب یح نبا وه اذه نيسح م احلا لاق عينم نب دحأ نع

 هنع عينم نب دحأ دنسم هدنع ناف یابقلا دايز نب دم نا وه یدنع نيسح یذابالکلا لاقو هلع هوبآ تد> ردقلا

 صفح انثدح لسفلاو ءوضولا ىف مميتلا باب ىف لاق : (ةمجرت ) ه روباسينب ناك ال یراخبلا مزالي نم یابقلا ناكو
 ىرتسنلا مهاربا نب ديزيو یا وتسدلا ماشه نع اضيأ هنع جرخأو « اريثك ررکست دقو « ةبعش انثدح رمع نبا

 : نيغو ىرقملا ىرودلا رع نب صفح ورم وبأ هرصج قو « ىرصبلا ىضوحلا ورمع وبأ وهف نأ ثيحو اههريغو
 ىف ةميخلا باب قو « ةعملا باب قو ءابارت الو ءام دج مل اذإ باب ىف لاق : :-( ةمجرت  ه هتزيم اذهلو دحاو

 : ىذابالكلا لاق ریم نب هللا دبع انثدح ىخي نب ايركز انثدح بازح لا نم ب ىنلا عجرم باب فو « دجسملا
 ىحي نب ايركز وه ىدع نب دحأ وبآ لاقو « یخلبلا ىحي وبأ خاص نب یحم نب ای ايركز ةثالثلا عضاوملا هذه ىف وه
 دقو : تلق . یفوکسلا ىحي نب ايركز ىراخبلا لاجر ىف یطقرادلا ركذ اذكو « وکلا ةدئاز يبأ نب ايركز نبا
 جور باب ىف لاقو « ییراحا انثدح نیکسلا وبأ ىحي نب ايركز انئد> لاقف « نيديعلا باب ىف ىراخبلا تدجو
 ىخلبلا هنأ لمتحيو قوکلا یناطلا نيكسلا وبأ هنأ لمتحيف ةماسأ وب ,أ انثدح لاق  ايركز انثدح زاربلا ىلإ ءاسنلا
 زيبمت ىلع ىراخبلا راضتقا لد نكا اضيأ ريمت نبا نع ثدع هناف ىثاطلا ةيقبلا عضاوملا ىف دارملا نأ ًاضيأ لمتحو
 ناب نايلس لاق < ريخلا اهصاون ىف دوقعم ليخلا باب ىف لاق : ( ةجرت) ه م اهر افت ىلع هريغ نود نيديعلا ىف ىذلا
 نبا وه اذه نايلسو ةيعش انثدح ناملس انثدح باتکسلا رخاوأ ىف المع ناميإلا مي ىنلا ىم باب ىف لاقو « ةبعش
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 انثدح ءاسذلا ةروس ريسفت ىف لاق : ( ةمجرت ) م هباتك نم عضاوم ةدع ىف یراغباا هبسن ةكم ىضاق ىرصبلا برح

 ىور دقو « ناسارخ ظافح نم ىزورملا لضفلا نبا وه اذه ةقدصو « ناطقلا ديعس نبأ وهو ىع انثدح ةقدص

 ىبأو لسم نب ديلولاو دم نب جاجحو ىدبم نب نجرلا دبعو ةنييع نب نايفس نع هنع ىرخأ عضاوم ىف یراخبلا

 ديلولا نب سابع : ( ةمجرت ) ه هريغ ةقدص همسا نم هخويش ىف سيلو هبسن امبرو ةيواعم ىبأو ردنغو رمحالا دلاخ

 , اصخش نافلتخم اقطنو أطخ بالا ىف ناقفتم افطن نافلتخ أطخ مسالا ىف ناهّدشم ناخيش ناذهو ديلولا نب شايعو

 لصفلا ىف ایهمآ تحضوأ دقو ؛ ةمجعملا نیشلاو تحت نم ةانثملا ءايلاب ىناثلاو « ةلمبملا نيسلاو ةدحوملا ءايلاب لوالاف

 نبا وه اذه هللا دبعو ثيللا ىنثدح هللا دبع داز ًارثكت سانلا لأس نم باب ىف لاق : (ةمجرت) ه هنم عجاريلف ىضاملا

 هللا دبع انثدح افرش ىلع اذ) ریبکتلا باب ىف لاقو « اقيلعت ىرخأ عضاوم ىف هركذ دقو « ثيللا بتاك خاص وبأ حلاص

 عضوولا اماف « ةيلس ىبأ نب زیزملا دبع انثدح هللا دبع انثدح حتفلا ةروس ريسفت ىفو « ةبلس ىبأ نب زیزعلا دبع انثدح

 نب هللا دبع وه نوكي نأ نيب قشمدلا دوعسم وبأ ددرتو فسوي نب هللا دبع نكسلا نب ىلع وبأ هبسنف : لوألا

 نكسلا نب ىلع وبأ هبسنو دوعسم وبأ هيف ددرتف ىناثلا عضوملا امأو « ىنادغلا ءاجر نب هللا دبع وأ ثيللا بتاك حلاص

 نب هللا دبع هنأب نيرخأتملا نم ةعامج هعيتو ىناسفلا ىلع وبأ مزجو ةيلسم نب هللا دبع هتأ امهتياور ىف رذ وبأو

 نع « درفلا بدالا , باتك ىف انه روکذلا ثيدحلا جرخأ ىراخبلا نأب كلذ ةم ىلع ىزملا لدتساو خاص

 هعبات ةزانجلا ىلع ةحاينلا نم هرکی ام باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه لعأ هاو وه هنأ لدف هبسنف خاص نب هللا دبع

 : باب ىف لاق : (ةمجرت) م هخياشم دحأ دامح نب ىلعألا دبع وه روكذملا لعالا دبعو عیرز نب ديزي نع ىلعالا دبع

 وبأ انثدح هللا دبع انثدح ةوبنلا تامالع باب ىفو ؛ ريرج نب بهو انثدح هلا دع انثدح الاص ماخأ دومن ىلإو

 انثدح ةبوتلا ةروس ریست ىف لاقو < مراع انثدح د نب هللا دبع انثدح ذخفلا ىلع ىصلا عضو باب فو « مصاع

 ىراخبلا دمع نبا وه عضاوملا هذه ىف هللا دبعو اثيدح رک ذف جاجح انثدح نيعم نب ىحب انثدح دمحم نب هللا دبع

 ىدنسملا لوقب ةراتو ىفءجلا لوقي ةراتو هيبأ ىلإ ةريثك عضاوم ىف هبسنو فنصملا هغ رثكأ دقو ىدنسملا نما

 هللا دسبع لاق ةرقبلا ريسفت ىف لاق : ( ةمجرت ) ه هنم ادانسإ ىلعأ وه نم قل دق ناك نإو هاشم ءالبن نم وهو

 یدنسلا هنأ لمتحيو ىراخبلا كردي لو ىروثلا وه نايفسو ىندعلا دبلولا نبا وه اذه هللا دبعو نايفس انثدح

 هللا دبع انثدح فارعالا ريسفت ىف لاق : (ةمجرت ) ه ىدنع حجرأ ىناثلا اذهو « ةنيبع نبا وه نایفسو لبق روكذملا

 رکب ىبأ مالس) ىف لاقو « لسم نب ديلولا انثدح الاق ىدربلا وه نوراه نب ىسومو نمحرلا دبع نب ناملس انثدح

 هتياور ىف نكسلا نبا هيسنف لوألا اماف « اثیدح ركذف دلاجم نب ليعامسا انئدح نيعم نب ىع نع هللا دبع ىنثدح

 هنع هتياورو ىراخبلا ةذمالت نم دامح نب هللا دبع ناكو « هريغو ىذابالكلا رصن وبأ مزج هبو ذاح نب هللا دبع
 رصن وبأ مزج هبو داح نب هللا دبع ىزورملا ديز وبأ هبسنف ىناثلا امأو « رغاصالا نع رباكآلا ةياور نم انپه

 لب : تاق . اثیش عنصب مل ىنايجلا ىلع وبأ لاق دم نب هللا دبع هبسنف نكسلا نب ىلع وبأ امأو « اضيأ ىذابالكلا

 اذه ريغ اثيدح ركذف نيعم نب یجب نع دم نب هللا دبع نع ىور یراخبلا نأ هتمجرت لبق مدقت دقف هجو هعيذصل

 باب نم نيعم نب ىحي نع ىدنسملا دم نب هللا دبع ةياورو « نكسلا نب ىلع وبأ هيلا بهذ ام ى#وقت ةنيرق هذبف

 اشیدح ركذف رع نب ناثع انث دح ديلا دبع لاق « ةوبنلا تامالع ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ملعأ هقاو نارقالا ةياور
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 ىف الو هريسفت ىف تیدلا اذه .جأ ل ىنكل فورملا ظفاحلا درج نب دبع هنأ لع ظافحلا قفتا اذه ديحلا دبعو
 نايفس انثدح نمرلا دبع انثدح حبصلا دنع هفاك_ةعا نم جرخ نم باب ىف لاق : : ( ةمجرت ) ه ه ملعأ هللا و هدنسم

 انثدح نمرلا دبع انثدح بدالا قو ةالصاا ىف لاقو ديعس ن ی انئدح نمحرلا درع ىثدح ةرقبلا ريسفت ىف لاقو

Jeىدبعلا كحلا نبا وهو رشب نب نمحرلا ذبع ىورملا رذ ىنأ ةياور ىف ابوسنم عقوف لا طن  
 تاياورلا نم ءىش ىف ابوسذم هرأ لف ىناثلا عضوملا امأو « ةنييع نب نايفس نع ةياورلاب فورعم وهو ىررباسينلا
 هريغو نكسلا نب ىلع وبأ هبسذف نارخالا ناعضوملا امأو « رشب نب نمحرلا درع هنأب فارطالا بحاص مزجو
 ۱ لعأ هللاو هتياور نم نافورعم ناثیدحلا و اضیآ رشب نب نمحرلا دبع امهف

 فسوب ةصق ىفو « هنع مبفیل اثالث ثيدحلا داعأ نم باب ىف لاق : (ةجرت) ه 58# ةدبع هسا نم رکذ 9
 « ريسفتلا ف فاصملا هبسن دقو ىزورملا ىعارخلا هللا دبع نبا وه اذه ةدبعو دعو « دمصلا درع انثدح ةدبع ان دح

 ۱ هریغ كلذ رک ذی لو ىزورملا ناماس نب ةدبع نع یور یراخبلا نإ یدع نبا لاقو
 عضوم ريغ ىفو « اسلاج الاعماق وهو لأس نم باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه و2 ناثع هما نم ركذ 89و

 عضاوم ىف هل ررکت ةبيش ىنأ نبا وه اذه نامثعو ريرج انثدح ناڻع ان نوح

 نب ور نب ديعس نب قحا انثدح ىلع انثدح تایدلا باتک ىف لاق : ( ةمجرت ) م یو ىلع ها نم ركذ ووو

 فارطالا بحاص زوجو تاياورلا نم ءىش ىف ابوسنم هرآ مو ینایج لا ىلع وبأ هركذي مل اذه لعو ىصاعلا نب دیعس
 نب ىلع كردي لف كلام لبق تام ميدق روكذملا ديعس نب قحسا ناف كلذ دعبي الو دعا نب ىلع وه نوكي نأ
 (ةمجرت ) ه مع هللاو ىديعسلا نع ةياور هثيدح نم ىوغبلا هعمج اف دعجلا نب ىلعل دجأ مل نكل قبلا الو ینیدلا
 ماشه ىبأ نبا وه اذه ايلع نأ ىذابالكلا رصن وبآ معز ةيلع نب نع ىلع انثدح حاكنلا باتك نم ةريغلا باب ىف لاق

 ىو وزغلا نم عجر اذإ لوقيام باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ملعأ هللاو ىنيدملا نب ىلع وه نوكي نأ یدنع دعب الو
 حرص دقو ىنيدملا نب هللا دبع نبأ وه نيعضوملا ىف ىلعو لضفلا نب رشب انثدح ىلع انثدح اردب کئاللا دوش باب

 ىف بيغرتلا باب ىف لاق : ( ةجرت ) ه لضفملا نب رشب انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح : لاقف بدالا باتك ىف هب
 هبسنو تاياورلا نم ءىث ىف ابوسنم هرأ مو ىنايجلا هركذي مل اذه عو مهاربا نب ناسح تعمس ىلع انثدح حاکنلا
 یرح انثدح ىلع انثدح ةممجال بيطلا باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ینیدلا نبا وهف هللا دبع نب ىلع فا رطالا بحاص
 ه رفعج نب هللا دبع نب ىلع انثدح اولاق ةياورلا ىف هريغو رک اسع نبا هب حرص ىنيدملا نبا وه اذه ىلعو ةرامع نبا

 دق ىنيدملا رفعج نب هللا دبع نبا وه اذه ىلعو نايفس انثد> ىلع ان؛دح عضوم ريغ ىفو « ةرابطلا ىف لاق : ( ةمجرت )
 ةبسن اذه ىلعو ةبابش انثدح ىلع انثدح حتفلا ريسفت ىفو « ةعفشلا ىف لاق : ( ةجرت ) ه اضيأ ةريثك عضاوم ىف هس

 ميما ىبأ نع هتياور ىف ىناثلا عضوملا ىف هبسنو قبلا وهو ةبلس نب ىلع نيعضوملا ىف هتياور ىف ىلمتسملا نع رذ وبأ

 هنأ ینایج لا ىلع وبأ حجرو ىربرقلا نع هتياور ىف نكسلا نب ىلع وبأ هبسن كل ذک و هللا دبع نب ىلع یوخا دمع ىبأو

 ىلعو مزاح ىبأ نب زيزعلا دبع عمس ىلع ىنثدح اذيبن برشي ال فاح نا باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ملعأ هللاو ةلس نبا
 نبا وهف هللا دبع نب "لع هفارطأ ىف فلخ هبسن ينكل و تاياورلا نم ءىث ىف ابوسنم هتدجو الو ىنايجلا هركذي ملاذه

 ةمدقملا # ۳۰ م



 « ییدلا نبا وهو رركت ىدبم نبأ وه نمرلا درع ازد ىلع انثدح رشملا ةر واس ريسفت ىف لاق : (ةجرت) مىيدملا

 باب فو «ةدئالا ةروس ییسفت ىف لاق : (ةجرت ) ه هريغو تاوعدلا ىف لیلا نم ةيقنا اذإ ءاعدلا باب ىف هبسن دقو

 ماللا حتفب قبللا ةبلس نبا وه اذه "لعو ريعس نب كلام انثدح ىلع انثدح « تاوعدلا ١ باتك نم ةالصلا ىف ءاعدلا

 نع رذ ىبأ ةياور ىف عقوو « ىذابالكلإ رصن وبأو قشمدلا دوعسم وبأ كاذب مزج فاق اهدعب ةدحوملا ءایلاو

 عو ناورم نبا انثدح ىلع انثدح ةوجعلاب ءاودلا باب ىف لاق : (ةمجرت ) م لوألا عضوملا ىف ابوسنم لمتسلا

 هللا دبع نب ىلع هنأ فارطالا بحاص ركذو « ىناسفلا ىلع وبأ هركذ الو تاياورلا نم ءىش ىف ایوسنم هرأ مل اذه

 انثدح فسوب نبا وه ماشه انثدح ىلع انثدح قفانلاو رجافلا ةءارق باب ىف لاق : ) ةمجرت ) م یبدلآ نبأ ىنعي

 ريسفت ىفو امشه عمس ىلع انثدح زنکب سيلف هناكز یدآ ام باب ىف لاق : (ةمجرت ) ه دملا نبا وه اذه "لعو رمعم

 وبأ هقفاوو مشاه ىلأ نب ىلع لمتسلا نع هتیاور ىف رذ وبأ هبسنف لوألا امأ « میشه انثدح ىلع انثدح نارمع لآ

 لاق : (ةمجرت) ه لع هللاو ىناثلا عضوملا ىف اذه اياع ىلمتسملا نع زذ وبأ بسن كلذكو « كلذ ىلع قشمدلا دوعسم

 : ( ةجرت ) ه قیدلا نبا هنأ رهاظلاو اب ونسنم هرآ مل ىلعو ريرج نب بهو انثدح ىلع انثدح ريرحلا شارتفا باب ىف

 ديعس نب یح نع هنع رثكأ دق ینیدلا نبا وه اذه ىلعو ىحي انثدح ىلع انثدح هتافوو قلب ىنلا ضرم باب ىف لاق

 شايع نب ركب ابأ عم ىلع انثدح جحلا باتك نم ةيورتلا موي ربظلا ىلصي نبأ باب ىف لاق : ( ةجرخ ) ء ناطقلا

 ذخفلا ىلع ىصلا عضو باب بدالا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ىنيدملا نبا وه نوكي نأ هبشيو ابوسنم هرأ مل ىلعو

 ةماسأ نع ناهثع ىبأ نع ثدح ةمدمت اأ تعه هيبأ نع ناهيلس نب رمتعملا انثدح مراع ادرس ںی نب هللا دبع انثدح

 نع رثكأ هنال ىنيدملا نب ىلع هنأ رهاظلا "واعف ةماسأ نع ناهثع ىنأ نع ناییلس انثدح ىحب انثدح ىلع نعو ديز نبا

 .هركذ وأ نارقالا ةياور نم نوكيف مراع ىلع فوطعم وه له ىلع نعو هلوق نكل هانیب اک ناطقلا ديعس نب ىح

 انثدح : نآرقلا بحاص طابتغا باب ىف لاق : (ةمجرت) م ؟ هيف رسلا اف ىناثلا لعو « ةنعنملاب ىلع هخيش نع ىراخبلا

 ديحلا دبع نب هللا دبع نب مهاربا نب ىلع وه ليقف اذه ىلع نييعت ىف اوفلتخاذ ةدابع نب حور عمس مهاربا نب “لع

 امتإو « ىدادغبلا مهار نب هللا دبع نب ىلع وه لیقو « ىناعمسلا نباو یاکلالاا هحجرو کالا هاکح ىطساولا

 نع مهاربا نب هللا دبع نب ىلع نع ىعادلا ةياجإ باب ىف ىراخبلا ىور دقو « اضیآ کاملا هاكح هدج ىلإ بسن

 نب ىلع وه لئاضفلا ىف ىذلا مهاربا نب ىلع نوكي نأ هبشي ىدع نب دمحأ وبأ لاقو ‹ رخآ اثيدح دمع نب جاجح

 «بوصأو حصأ لوألا : تلق . عماجلا ىف دمج هيخأ نع ثدح دقو « هدج ىلإ هبسز باکش] نب مهاربا نب نيسحلا

 رخآ ثيددحت مهاربا نب ىلع نع خيراتلا ىف ىراخبلا ثدح دقو

 ان دح ىبأ انثدح ربع انثدح « ىشفي اذإ ليللاو : ريسفت ىف لاق : ( ةمجرت ) ه چ ريع همسا نم, ركذ 99

 عضوم ىف ىور هنال هيلع تبن او « رذ يآ ةياور ىف ايوسنم عقو ثايغ نب صفح نبا وه اذه ريعو شعلا

 شعالا نع یورب هوبأو هيبأ نع فوكسلا نسحلا نب دمع نب ربع نع رخآ

 سابع ىف مدقت شايع : ( ةمجرت ) ه چو شايع همسا نم ركذ 9و.

 انثدح نابأ نب دم انثدح عدتبملاو نوتفلا ةمامأ باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ه8 دمع همسا نم ركذ 8و



 — ۲۳۵ تم

 نب دمع انث دج داع نب دمع ۱:3: معلا ىف لات ( ةمجرت ) م یطساولا لیقو میکو لمتسم یخلبلا وه لق « ردنغ
 انثدح ةيطع نب بهو نب دمج انثدح دلاخ نب دمع انثدح بطلا ب اتك نم نيعلا ةيقر باب ىف لاقو « نيعأ نب یموم
 « ديحوتلا ١ باتک ىف لاقو « هللا دبع نب دع ىراصنالا انثدح دلاخ نب دمح انثدح راکذالا ىف لاقو « برح نب دم
 ىلإ هبسن ىلهذلا وه دلاخ نب دمع دوعسم وبأو ىذابالكلاو اجلا لاق یموم نب هللا دبع انثدح دلاخ نب دم انثدح
 لهذلا ىع نب دمع نع دوراجلا نب دع وبأ ثدح دقو « سراف نب دلاخ نب هللا دبع نب ىح نب دم هناف هيبأ دج
 ةياور ىف هب حيرصتلا عقو هنأ عم وه هنأب ةنيرق هذهف « بطلا ىف ىذلا ىناثلا ثيدحلاب ةيطع نب بهو نب دمحم نع
 ىف ىدع نبا ركذ دقو  ىنقاولا هنأ فلخ رکذف ماکحالا ىف ىذلا امأ « ىلهذلا دلاخ نب دم انثدح لاقف ؛ لیصالا
 باتك ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ىسوم نب هللا ديبع نع هنع جرخأ دقو . ینفاولا ةلبج نب دلاخ نب دم ىراخبلا خویش
 هللا دبع نب دم انثدح دابجلا ىف لاقو « ىورفلا ذم نب قحساو یسیوالا انثدح هللا دبع نب دم انثدح « حلصلا د

 انثدح فبكلا ريسفت ىف لاقو « ةدعسم نب دامح انثدح هللا دع نب دمح انثدح یزاغلا فلاقو دم نب نيسح انثدوح

 ىسفانطلا ديبع نب دمع انثثدح هللا دبع نب دمت اند ص ريسفت ىف لاقو « مجرم ی نب ديعس انثدح هللا دبع نب دمت

 انثدح هللا دبع نب دمج انثدح دودحلا ىف لاقو « ربع نب نامثع انثدح هللا دبع نب دم انثدح روذنلاو نامبالا ىف لاقو

 هللا دبع نب دی انثدح ديحوتلا ىف لاقو « قباس نب دم انثدح هللا دع نب دم انثدح ةماسقلا ىف لاقو « ىلع نب مصاع
 ناجرجلا دمحأ ىبأ ةياور الإ تاياورلا عيمج ىف اذكه وبف حاصلا ىف ىذلا لو الا عضوملا امأ « ريكب نب ىحي انثدح
 ىورفلا قحسا نع ىراخبلا امهدنع ثيدحلا راصو هللا دبع نب دمت ركذ اهنم طقسف ىسنلا لقمم نب مها ربا ةياورو

 ىناثلا امأو , هدج ىلإ ىراخبلا هبسن لهذلا وه روكذملا هللا دبع نب دمحم نأ احلا ركذو ةطساو الب ىسيوالاو
 كرابلا نب هللا دبع نب دمحم هنأ نكسلا نب ىلع ی ةياور ىف عقوو « ىلهذلا هنأب ىذابالكلا مرج دابجلا ىف ىذلا
 عبارلا امأو « ىناقربلا مزج اذكو لمذلا هنأب ىذابالكلا مرج ىزاذملا ىف ىذلا ثلاثلا امأو « دادفس ىضاقلا یرخنا
 , لهذلا هارآ ىذابالكلا لاقف « ص ریسفت ىف یذلا سماخلا امأو : ىلهذلا هنأب مالا مرج فیکسلا ريسفت ىف ىذلا
 : تلق . ائيش هيف ىذابالكلا رکذ الو تاياورلا نم ءىش ىفابوسنم هرأ مل ىنايجلا لاقف عباسلاو سداسلا امأو
 هللا دبع نب دمحم نع « قلا ءدب » باتك ىف یراخبلا ىور دقو . اضيأ ىلهذلا امهف هنأب بيذهتلا ىف یزلا مزج
 اضيأ یورو « ةقبطلا هذه نم امهو جلتلا ىبأ نب لیعاسا نب هللا دبع نب دمع نعو مدقت اک ىرخلا كرابملا نبا
 هذه نم ىلعأ امهو بشوح نب هللا دبع نب دمو ريمن نب هللا دبع نب دمحمو ريسفتلا ىف یشاقرلا هللا دبع نب دمحم نع
 ةماسقلا ف ىذلا وهو نماثلا امأو ؛ ىثاقرلاو بشوح نبا نم ىلعأ وهو یراصن الا هللا دبع نب دمحم نعو ةقبطلا
 . هللاو ىلهذلا هنأب بيذهتلا ف ىزملا مزجو ىنايجلا هركذي ملف عساتلا امأو « ملعأ هللاو ىلهذلا هنإ لاقي ىذابالكلا لاقف
 ىور ىطساولا وه اذه نابأ نب دمو ردنغ انثدح نابأ نب دم انثدح ةالصلا نم نيعضوم ىف لاق (ةمجرت)ه لعأ ىلاعت
 نع یورب اإ یخلبلا ناف مو وه یجابلا لاق ىخايلا نابأ نب دمع هنأ ىدع نبأ معزو ىرصب ردنغو نيد رصيلا نع

 ةوزغ باب ىف لاق : (ةمجرت) ه ىخابلا ركذي ملو هخيرات ىف ىلعساولا ركذ ىراخبلا نأ اذه دبی و : تلق . نييفوكلا
 ناكو رفعج هيبأ مماو ىلاعمسلا وه اذه نيسحلا ىبأ نب دمعو صفح نب ربع انثدح نيسملا ىبأ نب دمحم ین دح سيخ
 ةباحصلا لئاضف باب ىف لاق : (ةمجرت) ه ليق امف ثيدحلا اذه ريغ هدنع هل سيلو ىراخبلا ةقبط نم رهو ظافحلا نم



 — ۷ تب

 نم ىراخبلا یدنکسلا وه اذه فسوپ نب دمعو یا لا دیزب نب مهار,ا نب دمحأ انثدح فسرو» نب دمع انشد

 معلا ىف لاقو اذه نم ةقبظ ىلعأ وهو ینایرفلا رهو فسرب نب دمع نع حماجبا ف یراخبلا رثكأ دقف هخويش رافص

 لئاضف ىف لاق : ( ةمجرت ) و ىد كيلا وه اضيأ فسوب نب دمو « ریسه وبأ انثلدح فسوب نب دمع انثدح

 سيلو غئاصلا زيزعلا دبع نب ىحي نب دمحم هنأب ىذابالكلاو اجلا مزج ناذاش عم ىحي نب دمع انثدح راصنالا

 وبأ هنأب ینطقرادلا مزج مهاربا نب کلا انثدح وربع نب دمع اند عوبیلا ىف لاق : ( ةمجرت ) مه ىلهذلا وه

 1 احلا مزجو ةلبج نب دابع نب وربع نب دمع هنأ قناجرجلا دحأ ىبأ ةياور ىف عقوو « جينزب فورعلا ىزارلا ناسغ

 باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ملعأ هللاو ىخلب هخيش کلا نأ هديؤيو ىخلبلا قاوسلا ورمع نب دم هنأب ىذابالكلاو

 وبأ ىعافرلا وه اذه ديزي نب دمعو « یعازرالا نع ديلولا انژدح وكلا ديزي نب دمحم انثادح ركب ىنأ لضف

 ىارحلا ديزي نب دم هنأب مریغ مزجو مریغو بيطخلاو ىجابلا ديلولا وبأو ىدع نب دحآ وبأ هب مزج اف ماشه

 اب ركذو ةرضو لسم نب دیلولا عمس یفوکلا ديزي نب دمع لافف خيراتلا ف ىراخبلا هرکذ دقو « اضيأ فوك وهو

 (ةمجرت) ه ملعأ هثاو ىازحلا وه حیحصاا ىف هركذ نمي دارملا نأ ىوقت ةنيرق هذبف ةدح ىلع ةمجرت ىف ىعافرلا ماشه

 هبسن اذكو « مالس نب دمع هنأب ىذابالكلا رصن وبأ مزج ركب وبأ ريشب نب دحآ انثدح دمح انثدح بطلا ىف لاق

 « بيعش ىبأ نب دحأ انثدح دمع انثدح ةءارب ةروس ريسفت ىف لاق : ( ةمجرت ) ه اهتياور ىف رذ وبأو لیصالا

 بأ نب دحأ نع ىراخبلل ثيدحلا راصف نكسلا نب ىلع ىنأ ةياور نم دمحم ركذ طقسو تاياورلا كأ ىف اذكه

 ىلع وبأ لاق ىروباسينلا رضنلا نب دمحم وه ةرم لاقو « یجنسربلا مهاربا نب دمحم هنأب کالا مزجو هسفن بيعش

 یی نب دمحم( هاربا ثيدح لاع باتك ىف هنيعب ثيدحلا توبثل ىلهذلا ىحي نب دمحم هنأ ىدنع ىذلاو : ىنايجلا

 ىف اذك خاص نب دمحأ انثدح دمحم انثدح ديحوتلا ىف لاق ( ةمجرت) ه لئالدلا ىف قبلا مزج كلذبو : تاق . ىلهذلا

 : ( ناتمجرت) ه یلهذلا وه اذه ادمع نأب ىذابالكلاو ىاحلا مزجو نكسلا نبال دمع ركذ طقسو تاباورلا مظعم

 ليعاعبا انثثدح دی اد لسلا ىف لاقو « رفعج نب لیعاعسا ا:مدح دمحم انثدح : بدالا ىفو حاکشلا ىف لاق

 ه نيعضوملا ىف مالس نب دمحم هنأب ىذابالكلا مزجو مالس نبا ره لوألا ىف هتياور ىف رذ وبأ لاق ةيلع نبا

 ىف عقو ضایع نب سنأ وه ةرض وبأ انثدح دمحم انثدح عماجلا ىف ءاقستسالا باب ىف ةالصلا ىف لاق : ( ةمجرت )

 ريرج انثدح دمحم انثدح ضارقتسالا باتك لوأ ىف لاق : ( ةمجرت ) ه مالس نب دمع انثدح هريغو ىليصألا ةياور

 فسوي نب دمح هنأ مثيلا یہا نع رذ ىبأ ةياود ىفو « مالس نب دمع هريغو یوبشلا ىلع ی ةياور ىف ايوسنم عقو

 باب ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ىلاعت هللا ءاش نإ مالس نبا وه ىنايجلا لاق « ريرج انگدح دمج انثدح ضئارفلا ىف لاقو

 ىف نكسلا نب ىلع وبأ هبسنو لهذلا وه اذه مالا لاق لاهنلا نب جاجح انثدح دمع انثدح ليئارسا یب نع ركذام

 انثدح نامعنلا نب جرش انثدح دم انثدح یزاغملا باب ینو « جا باب ىف لاق : (ةمجرت) ه رمعم نب دمع لاقف هتياور

 ىنايجلا ىلع وبآ لاقو مالس نب دم جحلا ىف ىذلا نكسلا نب ىلع وبأ بسنو « نيمضوملا ىف لعذلا وه مالا لاق حیلف

 حيلف انثدح نامعنلا نب حرش انثدح عفار نب دم انثدح حاصلا ىف لاق ىراخبلا ناف عفار نب دمحم هنأ ىدنع هبشالا

 عفار نبا وه ىزاغملا ف ىذلا ثيدحلا ىف هتياور ىف رذ وب لاقدقو : تاق . ةدحاو ةخسن نم ةثالثاا تداحالا هذبف

 محقف مهاربز ظف امأ < ىرهزلا ثيدح للع ظ باوصلا(١)



— YY — 

 بأ ةياور ىف عقو اذك میرم ییآ نبا انثدح دمحم انثدح قلخلا ءدب ىف لاق ( ةمجرت ) « ىنايجلا هحجر امل قفاوم اذهف
 ميلا وبأ ناك ناف میرم ىبأ نب ديعس نع ىراخبلا نع هولعج دمع ركذ , نيقابلا ةياور ىف طقسو ميلا ىبأ نع رذ
 مزج عاجلا نأو مجرم ىبأ نبا نع هللا دبع نب دمحم نع فیکلا ةروس ريسفت ىف یور هنأ هانمدق اک ىلهذلا وبف هظفح
 ةنيبع نب نايفس انثدح دمع انثدح ريسفتلاو ىزاغملاو دابجلاو ةرابطلا ىف لاق : ( ةمجرت ) « لعأ هللاو لمذلا هنأب
 وبأ انثدح دمحم انثدح مايصلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ةرابطلا ىف رخآ عضوم ىف هسا هناف مالس نبا وه اذه دمو
 قو ةالصلا ىف لاق : (ةجرت) ه ىذابالكلا راشأ هيلاو مالس نب دمحم نكسلا نبأ هبسن رجالا نايح نب نايلس دلاخ
 لیصالا هبسن اذكو « مالس نب دمم نكسلا نبا هبسن ماس نب مالس صوحألا وبأ انثدح دمت انادح روذنلاو نامی لا
 نبا هبسن فسوي نب ليبس انثدح لاق دمع انثدح ءایبنالا ركذ ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ةالصلا ىف ىذلا ثيدحلا ىف هريغو
 نب دمع نع دابجلا ىف ىراخبلا ىور دقو « ینثلا نبا ره ظفاحلا دحأ وبأ ىل لاق ىذابالكلا لاقو « مالس نب دم نكسلا
 هيسن سردإ نب هللا دبع انثدح دم انثدح تايدلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه اذه ريغ ادح فسوي نب ليهس نع راس

 هبسني مل ىنايجلا لاق هاجر ن هللا دبع انثثد> دمت انثدح ليئارسا ىنب ركذ ىف لاق: (ةمجرت) ه مالس نب دم نكسلا نا

 نأ هبشي لاقف هتياور ىف ىورهلا رذ وبأ ىلهذلا نوكي نأ ز“ثوج دق : تلق . ىلهذلا ىح نب دم هلعلو ةاورلا نم دحأ
 هللا دبع نع دم نع هدنع ثيدحلا اذه نكملو ءاجر نب هللا دبع نم ىراخبلا حمس دقو « ىلهذلا وه اذه ادم نوكي
 هج رختسم ىف معن وبآ هقاس كلذكو « ءاجر نب هللا دبع نع ىلهذلا هللا دبع نب ی نب دم نع هدنسب هركذ مث ءاجر نبأ

 ريسفت رخاوأ ىف ريسفتلا ف لاف : ( ةمجرت ) ه ىلهذلا وه ليق « ىناقربلا لاقو ءاجر نب هللا دبع نع ىلهذلا قیرط نم
 هناف نكسلا نب ىلع بأ ةياور ىف الإ تاياورلا عيمج ىف تبث اذكه ىليفنلا دم نب هللا بع انثدح دمع انثدح ةرقبلا
 ىل لاقو لاق لهذلا وه اذه ادم نأ یرآ : ىذايالكلا لاقو « ًادحأ امي ركذي لو ىليفنلا نع ىراخبلا نع هلعج
 کالا کح : تلق . روباسينب ىجئشوبلا هالمأ ام اذهو لاق « ىجنشوبلا مهاربا نب دمت وه عيبلا نب هللا دبع وبأ
 ىلأ قيرط نم هجرختسم ىف ثيدحلا اذه معن وبأ جرخأ دقو « مرخالا نب هللا دبع ىلأ ةخسن نع كلذ هخيرات ىف

 وبأ وه دمع نوكي نأ لمتحيو ىليفنلا دمع نع ىراخبلا هجرخأ : لاق مث « ىليفنلا نع ىزارلا سیرد] نب دم متاح ٠
 لتاقم نبا وه دمحمو « امهسني ال هللا دبع انثد> دمع انثدح عضاوم ةدع قو ةالصلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه متاح

 :( ةمجرت ) ه نكسلا نب ىلع وبأ هانلق اب مزجو عضاوم ةدع ىف اهدحأ وأ امهسن دقو « كرابملا نبا وه هللا ديعو
 لهذلا هنأ انل ربظيو : تلق . ةاورلا نم دحأ هبسني مل ىنايجلا لاق ديزي نب هللا دبع انثدح دم انثدح عويبلا ىف لاق

 ركذي مو ديزي نب هللا دبع نع یراخبلا نع راصف هطقسأ دق هب اذاف هيوبش نب ىلع ىبأ ةخسن تعجار مث کاملا مزج هبو
 مالس نب دمحم نکسلا نب هبسن ىلعالا دبع انثدح دمع انثدح سابللا قو جحلا ىف لاق : ( ةمجرت ) م ادحأ امبنيب

 نا دمحم نع اضیآ جا ىف ىراخبلا یور دقو « ىنارجلا لاق مالس نبأ وه دمع انثدح جا ىف رذ دآ ةياور قو

 املا مزج قازرلا دبع انثدح دمحم انثدح ؛ نتفلا فو قتعلا ىف لاق : ( ةمجرت ) « ملعأ هللاو يلعالا دبع نع ينم ا
 لاق باوصلاب هبشأ مالا ركذ امو اثيش عئضي لو مالس نب دمحم قتعلا ىف ىذلا نكسلا نبا بسنو ىلهذلا ةنأي
 دبع نع هنع جرخأ ىراخبلا ناف عفار نب دمحم وه نيمضوملا ىف دمحم نکس نأ ىدنع هبشیو : تلف . ىنايجلا

 هيسن اذه دمعو دم نب نمحرلا دبع ىنعي ىبراحلا انثدح دمحم انئدح ملعلا ىف لاق : ( ةمجرت ) م كلذ ريغ قازرلا



 ا

 دمو یدپم نب نجرلا دبع انثدح دمج انثدح ريسفتلا ف لاق : ( ةجرت) و مالس نبا امهتياور ىف ليصالاو رذ وبأ

 نبا هیسن دمحو دمصلا دمع انثدح دمحم اندح ةرجفا ىف لاق : ( هجرت ) م مالس نبأ نکسلا نب: ىلع وبأ هبسن اذه

 ةرابطلا ىف لاق : (ةمجرت) ه ىنثملا نب دمحم یسوم وبآ وه انه ادمحم نأ لاقي م وبأ لاقو ؛ رادنب راش نب نكسلا

 نکسلا نیا هبا دمو « ىقثلا قعب باهولا ديع انثادح دم اند «ديحوتلاو حاكتلاو بقانملاو زانم لاو ةالصلاو

 حرص دقو .ىنثملا نب دم زئانجلا ىف ىليصآلا هبسنو ةالصلا ىف رذ وبأ هبسن اذكو مالس نبا عضاوملا هذه ضعب ىف

 بشوح نب هللا دبع نب دمع نع هارکالا قو « تبرتقا ريسفت ىف یورو < هيب أ ماب اهریغو ىحاضالا ىف ىراخبلا .

 ريسفتو بقانملاو ءاین الاو قلا ءدب و دابجلاو جحلاو مايصلاو ةالصاا ىف لاق (ةمجرت) ه ملعأ هللاف باهولا دبع نع

 ناهلس نبا ىنمي ةدبع انثدح دمحم انثدح یّملاو ماكحالاو نامإلاو بدالاو سابللاو حاكدلا فو « فسوب و ةرقبلا

 رصن وبأ مزج هب دابجلا ىف هتیاور ىف رذ وبآ هبسن اذكو مال نبا عضاوملا هذه ضعب ىف نکسلا نیا هبسن دمو

 هبسف ريب نب باتع انثدح دم انثدح ماصتعالا قو « بطلا ىف لاق : (ةمجرت ) هایهریغو رکاسع نباو ىذابالكلا

 نب ناثع انثدح دمحم انثدح بدالا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه هریغو یذابالکلا مزج هبو مالس نب لمتسلا نع رذ وبأ

 نب ناثع انئدح دم لاق كفالا ثددح رخآ ىف یزاغلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه رادنب راشب نب نكسلا نبا هبسن ريع

 انه نكسلا نب | هبسن دقرف نب نامثع انث-> دمع انثدح : عويبلا ىف لاقو « ةبقع نب دم لمتسلاو ىليصألا هبسن دقرف

 نأب عاجلا مزج هنع دم وأ ميلا نب نامثع انثدح روذنلاو نام لا قو « سابللا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه هلبق ىذلا ىفو

 هنأب لو الا عضوملا ىف احلا مزج نافع انادح دمع انثدح ييسفتلا فو یزاغلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه لهذلا وه اد
 ه ةطساو الب نافع نع ىراخبلا نع هلعج نكسلا نبأ ةياور نم دمحم ركذ طقسو ىناثلل ضرعتي مو ىلهذلا

 « لمذلا وه نوكي نأ هبش ىنايجلا ىلع وبأ لاق صفح نب رع انثدح دمع انئدح نيديعلا ىف لاق : ( ةمجرت )

 هتوبث ريدقت ىلعو : تلق . ىزورملا ديز بأو ىناجرجلا دمحأ ىبأو نكسلا نبا ةياور نم دم ركذ طقس دقو

 : ( ةمجرت ) ه اذه ليغ صفح نب ربع نع كيدح هل مدقت دقو « ىتانمسلا رفعج نب دمحم وه نوكي نأ هبشيف

 ىف لاق : ( ةمجرت ) ه ىلهذلا هنإ لاقي اذه دمع ىذابالكلا لاق ةلس ىبأ نب وربع انثدح دمحم انثدح زئاذجلا ىف لاق

 نبأ ةياور ىف وه اذكو ینابیشلا ةبقع نب دمحم لیصالا هبسن ناملس .نب ليضفلا انثدح دم انثدح ماصتعالا

 .نع هنع یورب ىراخبلا ناف ىدقملا ركب یآ نب دمحم وه نوكب نأ دعبب ال قايجلا لاقو «.هرغو ركاسع

 رفعج نب دمحم ردنغ انثدح دمحم انثدح قالطلاو رسفتلاو مايصلا ىف لاق : ( ةمجرت ١ اریذک ناملس نب ليضف

 دمع هنأ لمتح و ردنغ نم عمم هناف لهذلا وه نوکب نآ لمتح و : تاق . ىنايجلا هلاق اف ةاورلا نم دحأ هبسأب مل

 « اذه ريغ ردنغ نع ىرسبلا ددیلولا نب دمع نع حتفلا ريسفت ىف ىراخبلا ىور دقو « هركذ مدقت ىذلا نايأ نبا

 ىور دقف یوم وبأ ین نب دمحم هنأ لمتحي اذه دمو ردنغ انثدح دمع انثدح یموم ةصق ىف ءايبنالا رابخأ قو

 جحلاو رانج لاو ةرابطلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه هنع نايفس نب نسحلا قيرط نم ثيدحلا اذه هجرختسم ىف معن وبأ

 ةيواعم وبأ انثدح دمع انثدح ماصتعالاو ريبعتلاو بدالا و ةمعطالاو حاکشلاو« مع » ريسفتو ىزاغم او تادابشلاو

 نب دمحم نع ةياورلاب ىراخبلا حرص دقو « كلذك ابضعب ىف لیصالا هبسنو مالس نب دمح هنأب نكسلا نبا مزج

 ةيواعم وب وهو مزاح نب دمحم نع ىلا نب دمحم نع ةرابطلا ف یورو < هريغو حاكنلا ىف ةيواعم ىبأ نع مالس



 نب دمت ىنعي نامعنلا يآ نع د یدازر ةدئاملا سسفت ىف لاق ( ةمجرت ۳ م هلمهأ ف ثريح مالس نب دمع هنآ رهاظلاو اذه

 ىدنكيبلا دم یندازو رذ ىلأ قيرط نم دا ىف ةياور ىف عقو : تلق . ىلهذلا وه اذه دم قايجلا لاق لضفلا

 هرللعأ هللاو مالس نبأ نم رغصأ وهو یدنکیبلا ىراخبلا فسوب نب دمع وأ مالس نبأ ورف اذه ىلعف ناعالا ىبأ نع

 فاكتعالا ىف لیصالا ةياور ىف عقو ليضف نبا انثد- دمع انثدح ديصلاو 217 فاكتعالا ىف لاق : ( ةمجرت )
 ةثالثلا عضاوملا ىف نكسلا نبا مزج هبو مالس نبا وه دمج انثدح مثلا ىلأ نع ةميرك ةياور ىفو مالس نب دم انثدح

 عوييلا قو ةمجلا ىف لاق : ( ةمجرت ) « ليضف نب دمحم نع مالس نب دم نع هتياورب حاكنلا ىف ىراخبلا حرص دقو
 هيسن دقو : تلق , مالس نإ وه ىنايجلا لاف  دیزب نب دلم انثثدد دمحم انثدح ساب لاو ىضرملاو بقانملاو اياصولاو

 ةدع ىف جرختسملا ىف معن وبأ مزجو هيبأ ركذب ىرخأ عضاوم ىف ىراخبلا حرصو اياصولا ىف هتياور ىف رذ وبأ

 لاق : ( ةمجرت ) و مالس نبا ن زکسلا نبأ هيسن رصاحت انثدح دمحم ىنداز جا ىف لاق ( ةمجرت ) ه مالس نبا هنأ اهنم

 نبا ىلمتسملا نع رذ وبأو « نكسلا.نبا هبسن یرازفلا ناوم انثدح دمحم انثدح ةدئاملا ريسفتو ىزاغملاو جحلا ىف

 لاق : : (ةمجرت) ۾ مالس نبا وه دمع انثدح م ميه ىلأ نع ة ةع رک ةياور قو « دجحآ ا نع ىذارالكلا مزج هب و مالس

 مالس نب دمع ةرابطلا ىف ىذلا هريغو للا بسف عيكو انثدح دمع انثدح سابللاو ةيزجلاو ك رشلاو ةرابطلا ىف

 نع ین ا نب دمع نع ءوضولا ىف ىور دقو « ضأارفلا ىف هب حرص دقو « عضاوملا ةيقب ىف نكسلا نبا مزج هبو
 وبأ لاقو « ىلهذلا وه املا لاق « اص نب ىحب انثدح دمع انثدح جحلا ىف لاق : ( ةمجرت ) ه لعأ هللاو عيكو
 « ىزارلا سيرد] نب دم متاح ربأ وه ىسخرسلا ىل لاق ىذاب الكلا لاقو « ةراو لسم نب دمع وه قدشمدلا دوعسم
 لاقو « حضاو نب یے هم وب انثدح دم انثدح نیدساا ىف لاق : ( ناتمجرت ) ه ( قبتع لصأ ىف هدجو هنأ ركذو

 امہف یذابالکلا مزج هبو « مالس نب دمحم نيمضوملا ىف نكسلا نبأ هبسن ديبع نب ىلعي انثدح دم انثدح لسلا ىف

 نعو قازرلا دبع نع بوسنم ريغ دومحم نع عضاوم ىف ىراخبلا ىور چچچ دوم هما نم ركذ
 هللا ديبع نعو ريرج نب بهو نعو راوس نب ةبايش نعو ةماسأ ىلأ نعو ىريبرلا دمحأ ىلأ نعو رماع نب ليعس

 مزجو مثريغ نعو ءالؤه نع ىرخأ عضاوم ىف هب حرص دقو ‹ ىزورملا نالبغ نبأ وه اذه دوم و یموم نبأ

 جرخم ملو یزورلا مدآ نب دومح هتفبط قو « رکذ امف رکذ نم ضعبب مهتياود ىف اهریغو ليصالاو رذوبأ
 یش یراخبلا هنع

 نعو یاوتسدلا ماشه نعو بیهو نع لسم نع عضاوم ىف ىراخبلا ىور جو لسم هسا نم ركذ 589

 ىرخأ عضاوم ىف هب حرص دقو . ىسيدارفلا مهاربا نبا وهو ليقع بأ نعو راطعلا نايأ

 تباث نعو ةناوع ىنأ نعو بيهو نع ىسوم نع عضاوم ىف ىراخبلا ىور یو یموم هما نم ركذ و

 ىف هب حرص دقو «کذوبتلا ليعاسا نب یموم وهو دايز نب دحاولا دبع نعو ءامسأ نب ةيريوج نعو دیزپنبا
 قلخلا ہد باتک ىف ىنعجلا ىلع نب نيسح نع مازح نب یموم نع ىررو مرغ نعر ءالؤه نع ىرخأ عضاوم

 الوأ ركذ ن٤ ادحأ قلي لو كذوبتلا نم رغصأ مازح نب ىمومو ىسوم انثدح

 وه اذه نوراهو مشاه ىنب یوم ديعس وب أ انثدح ورام انثثدح اياصولا ىف لاق چو ن وراه همسا نم ركذ 99



 — زا

 نع یورو ؛ زازخلا ليعاا نب نوراه نع یراخبلا یور دقو « هتیاور ىف رذ وبأ هبسن یراخبلا ثعشألا نبا

 اذه تعشالا نبا نم رغصأ زازخلاو . هنع دحاو

BBقشمدلا راع نبا وه ماشهو نب رشعلا ىبأ نبا انثدح ماشه لاق لیلا مايق ىف لاق 2 ماشه همسا نم رکذ  

 اًديش ىراخبلا هنع جرخ ملو « قشمدلا دلاخ نب ماشه رابع نب ماشه ةقبط ىفو « ديملا دبع وه نيرشعلا ىبأ نباو

 یح وه اذه ىحيو ثلا انثدح یک ان وح . هريغو سابللا ىف لاق : (ةمجرت) م يهو ىحي همسا نم ركذ 93

 اذهبو ريكب نب ىب انثدح لوقيف هدج ىلإ هبسني هنكل ثيللا نع هنع ةياورلا ىراخبلا رثكأ دقو « ريكب نب هللا دبع نبا

 وبأ هبسنف ضيحلا ىف ىذلا امأ « ةنيبع نبا انثدح ىع انثدح , ماصتعالا قو ضيحلا ىف لاق : (ةمجرت) ه رهتشا

 ه هيلع ىناثلا لمحيف ملاس نب هللا دبع هدج مساو ؛ تحت فورعملا وهو ىسوم نب ىحي هتیاور ىف نکسلا نب ىلع

 ماکحالاو سابللاو تاقفالاو ناعللاو أرقا ريسفتو ةوبنلا تامالعو بقانملاو مايصلاو ةالصلا ىف لاق : ( ةمجرت )

 بقانملا ىف ئذلا ىلع ىورحلا رذ وبأ هقفاوو « ىموم نب یجب اضيأ نكسلا نبا هبسن قازرلا دبع انثدح ىحي انثدح

 ىف نيحيحصلا نيب عما ىف ىديملا ركذو « عويبلا باتك نم لجرلا بسك باب ىف مهعیفب اوم اجو اذكو

 هلي ىنلا ةفص ىف ىذلا ديز نب ةماسأو ةثراح نب ديز ةصق ىف اهع ةورع نع ىسوم ىلأ ثيدح ىف ةشأاع دنسم

 0 ال كلذ رأ ملو : تلق ۰ ٠ ةعزق نب ىح هنإ لاقيو ‹« بوسنم ريغ اذه ىع

 هیضب هنكل قازرلا دبع نع رفعج نب یح نع اه نیز يور قو تا فا وبف یوم نب یحم انثدح

 نم متیسک ام تابيط نم اوقفنأ : لا لو كاب قو « ناذئتسالا باتک و لوآ ىف نیعضوم ق كلذک دو

 امأ « ةناوع وبآ انثدح ىحي انثدح ناخدلا ةروس ريسفتو رانج لاو ةالصلا ىف لاق : :( ةمجرت ) ه عوببلا بانک

 یزاغلاو داهجلاو ةالصلا ىف لاق : ( ةمجرت ( هيلع قابلا لمحيف یموم نب ی نکسلا نبا هبسنف رانج لا ىف ىذلا

 حابذلاو حاکنلا نم نيعضوم ىفو « لیلاو رثدملاو تبرتقاو مجنلاو نيمضوم ىف ناخدلاو ميرمو فارعالا ريسفتو

 نب ىح عضاوملا هذه رثكأ ىف نكسلا نبا هبسن عیکو انثدح یجب انثدح ديحوتلاو دحاولا خو نيدترملاو بدالاو

 نب يحب ىلعتسملا نع رذ وبأ هبسن نوصحلا ةهانم دنع ةالصلا باب ىف وهو ةالصلا ىف ىذلا عضوملا ف نكلل ىموم

 نع رفعج نب ىع نع هتيأورب حرص دقو « رفعج نب ىحي هنأب هريغو بدالا ىف ىذلا ىف معن وبأ مزج اذكو رفعج

 انثدح ناغدلا ريسفت ىفو ؛ زئانجلا قو « ةالصلا لئاوأ ىف لاق : : (ةمجرت) ه ه لع هللاو ردپ باحصأ ةدع باب ىف عيكو

 ناعضوملا لمحیف یموم نب ىحي زئانجلا ىف ىذلا عضوملا ىف نكسلا نبا هبسن اذه ىحيو « ةيواعم وبأ انادخ ىع

 زئانجلا ىف ىذلا ناب معن وبأ مزج : تاق . خياشملا نم دحال ابوسنم هدجأ ل ىنايجلا ىلع وبأ لاق « هيلع نارخآلا

 ام ىلع داتعالاو دیمب وهو يع نب ی هنأب فارطالا ىف یزلاو فلخو دوعسم وبأ مزجو رفعج نب یح وه

 لآ هللاو ىربرفلا نع هب ویش نب ىلع وبأ كلذ ىلع هقفاو دقو « نكسلا نبا لاق

 نب ليعامسا اندح مهار د| نب بوقس انثدح ةرابطلا ىف لاق : : ( ةمجرت) ه ی بوقعي هما نم ركذ 58

 هوبسن اذكو ءابق دجسم ىف ةالصلا باب ىف هتياور ىف ىورهلا رذ وبأ هبسن دقو «قرودلا وه اذه بوقعيو مهاربا

 نم لضف باب ىفو ؛ روج ىلع اوحاطصا اذإ باب ىف لاق : (ةجرت) لإ سانلا بحأ متنأ راصت ال هلوق باب ىف مہلک



 س لو مح

 نب ديح نبا وه نيمضوملا نيذه ىف بوقعي نأب ىذابالكسلا مزج ديعس نب مهاربا انثدح بوی انثدح اردب دبش
 انخيش ینرظان اضيأ املا لاقو « ىرهرلا دمع نب بوقعي وه نوكي نأ زتوج مث هخياشم نع مالا مزج هبو بساك
 بوقعي نع ىور ا : هل تلقف . بساك نب ديمح نب بوقعي نع حيحصلا ىف ىور ىراخبلا نأ ىف کالا دحآ وبأ
 کالا دحأ وبأ لاق اب دحاو ريغو لابحلا قحنا وبأو هدنم نبا مزجو : تلق . كلذ نع عجري ملف دمع نبا
 نب بوقمی انثدح هيف لاق هناف نكسلا نبا الإ بوسذم ريغ حلصلا ىف ىذلا نأ ىلع املك خسنلا تقفتا ىنايجلا لاقو

 مهاربا نب بوقعي انثدح الاقف لیصالا دمحم وبأو یورفا رذ وبأ هفلاخو ىزافملا ىف ىذلا ىف لاق اذكو دمحم

 ناف طلغ وهو دعس نب مهاربأ نب بوقس وه نوكي نأ زوج مث «فا رطالا ىف قشمدلا دوعسم وبأ مزج كلذبو

 نب بوقعي وه نوکب نأ یزلا زّوجو « ةطساوب نيثكلا هل یور دقو « یراغیلا لحرب نأ لبق تام بوقعي -

 وه ليقو ؛ هطرش نم سيل ديح نب بوقعي ةأاصملا ىف ىناقربلا لاقو « لعأ هللاو اذه لبق روكذملا قرودلا مهاربا

 هنم عمسي مل یراخبلا نال ىراخبلا نيبو هنيب ةطساولا ةخسنلا نم طقس نكلو « دعس نب ميهازبأ نب بوةعي

 نبا ىنعي هللا دبع نب دمحأ انثدح دشار نب فسوي انثدح ديحوتلا ىف لاق 2 فسوب هما نم ركذ 1589-

 هبسلو ىموم نب فسوي انثدح : لاقف اذه ريغ هنع ىور دقو « دشار نب یموم نبا وه اذه فسوب و « سل وب

 هدج ىلإ انه

 انثدح ىنانكلا ىحي نب دع ناسغ وبأ انثدح دمحأ وبأ ىنئثدح طورشلا ىف لاق چچ دحأ ايأ ینکی نم م ركذ وو

 ىف معن وا هخاشم شم نع یورما رذ وبأ مزج كلذبو ةبوح نب رام هتیاور ىف نكسلا نبا هام كلام

 فسوب نب د دمحأ وبأ هنأ نومعزب یراخ لهأ : م احلا لاقو « مريغو فارط الا قدومسم وبأو جرختسلا

 لمتسلا ورمع ىبأ طخي تيدا اذه تأرقو : احلا لاق هنع ةياورلا نم ىراخبلا رثكأ دقو « ىراخبلا ىدنكييلا
 لعأ هللاو ءارفلا وه نوكي نأ زوجیف ىنمي ناسغ ىنأ نع ءارفلا باهولا دبع نب دمم دمحأ وبأ انثدح : لاق

 وبأو ىرهزلا نع سنوي نب هللا دبع انثدح حلاص بأ لاق ةلافكلا ىف لاق ریل خاص ابأ یکی نم ركذ 88
 « ةطساوب هنع جابذلا قو « أرقا ةروس ريسفت ىف ىراخبلا ىور دقو « هبوملس هبقل حلاص نب ناملس وه اذه حلاص
 ىف لاقو « عساتلا لصفلا ىف نايس اک ثيللا بناك اص نب هللا دبع وهو ثيللا نع ملاص وبأ لاق  مضاوم ىف لاقو
 للا دبع وه اذه اص وبأو فسوي نب هللا دبعو حلاص وبأ هعبات ثيللا نع ريكب نب یح ثيدح بقع یحولا ملي

 هحرش ىف ىلحلا نيدلا بطق ظفاحلا ركذو «دحاو ريغو جرختسلا ىف معن وبأ هب مزج امف ثيللا بناک خاص نبا
 ةعطقلا ف كلذك هتدجو مث نيرخأتملا ضعب مزج هب و ىنارحلا دواد نب رافغلا دبع هنأ ىطايمدلا دحأ ىبأ ظفاحلل اعبت
 :نيواود ةدع ىف ثيللا بتاك ةياور نم دوجوم ثيدحلاو مو وهو هللا هجر ىوونلا نيدلا ىع خيشلا ابحرش یتا

 لعآ هللاو كلذ ريغو ىنايورلا نوراه نب دمع دنسمو طسوألا ىناربطلا مجعمو نايفس نب بوقعي خيرات ىف اهنم

 اذه رمعم وبأو ثراولا دبع انثدح رمعم وبأ انثدح هزيغو علا ىف لاق چچچ رمعم ايأ ىنكي نم ركذ 39و

 نب ليعامما رمعم ىبأ نع اضيأ ىراخبلا ىور دقو , دعقملا هل لاقي ىرصبلا جاجحلا ىبأ نب ورمع نب هللا دبع هجا
 ثراولا دبع نع یوړ, ال هنكل یعیطقلا ميهاربإ

 ةمدقلا 9 ۳۱ م



 — ۴(۲ بس

 ماشه وه دیلولا وبأو ةنيبع نبا انثدح دیلولا وبأ انثدح ةرابطلا ىف لاق ه2 ديلولا ابأ یکی نم رکذ 8و
 نب دحآ مهنم ةنيبع نبا نع یوریو ؛ دیلولا ابأ ىنكي نم دحاو ريغ نع.ىراخبلا یور دقو « ىلايطلا كلم ا دبع نبا

 ةدئازو ةبعش نع ىلايطلا ديلولا ىبأ نع ةياورلا نم رک او مهمسي هنكل اههريغو رامع نب ماشهو قرزالا دجم

 ةقبطلا هذهو

 ق كلذ نم عقوام نيب قرف ال ذإ ءروصق هيلع راهتقالا نأ ىل ربظ مث لصفلا اذه ىف ةريرحت تدصق ام رخآ اذه

 ءالولا ىلع هدرسآو طلا اذه نم باتكلا ىف ام ىلع -مآ نأ تيأرف ادعاصف هخویش خویش وأ فنصلا خویش

 دانسالا ىف ناك ءاوس بقلم وأ مهم وأ ینکم ةيمسن نم هانعم ىف ام هب تقحلأو الوانت لبسأو اعفن رثكأ هنوکل

 ركذ نم ةيمست طباض ىف : ىناثلا . ةينكلاب ركذ نم ةيمست طباض ىف لعوالا : الوصف كلذ ىلع تمدقو نتلا وأ
 ىلع تيش» مث بقللاب ركذ نم طباض ىف : عبارلا . ةبسنلاب رکذ نم ةفرعم طباض ىف : ثااثلا . نالف نباك ةةونبلاب ٠

 | قفوملا هللاو بلاغلا ىف هب دبعلا دءابت اذإ ررکس!ا تدعأو ءالولا ىلع باتكلا

 وبآ ه و مجعملا فورح ىلع هتبترو لبسيل هتعج ابلاغ همسا ررکت و ةينكلاب ربتشا نم ةيمست ىف « لصف وم
 سيرد وبأ « ملس نب مالس هما ديز نب داح ةقبط نم صوحالا وبأ « كلام نب فوع هما ىمباتلا صوحالا

 وبأ « زوریف نب ناملس ىنابيشلا قحسا وبأ « هللا دبع نب ورمع یعیبسلا قحا وبأ « هللا دبع نب هللا دئاع ىنالوخلا
 نع دوسالا وبأ « هریغو رع نع ورمع نب ملاظ ليدلا دوسالا وبآ « ثراحلا نب دمع نب هاربا یرازفلا قحسا
 یدراطعلا ببشألا وبأ عيد نب كاام هسا ییاحص یدعاسلا ديسأ وبأ « نجرلا دبع نب دمحم همسا ةمركعو ةورع

 وبآ « رماع ىبأ نب كلام هعسا مت ىنب فيلح یحبصالا سنأ وبأ  دمسآ هسا لبس نب ةمامأ وبأ « نايح نب رفعج

 وبأ « رماع ليقو ثراحلا همسا ليق ىنوهىبأ نب ةدرب وبأ « دياولا نب عاجش ردب وبأ « ةرق نب ةيواعم ساير
 ةدرب وبأ « هللا دبع نب ديرب رغصألا ةدرب وبأ « كلذ ريغ ليقو ثراحلا ليقو ءىناه همسا ءارلا لاخ راين نب ةدرب

 ىراصنآلا رشب وبأ « ةيشحو ىبأ نب رفعج همسا هتقبطو ريبج نب ديعس نع رشب وبأ « ديبع نب ةلضن ىللسألا
 « دوسألا نب ديمح نب دمحم نب هللا دبع همسا دوسالا ىلأ نب ركب وبأ « ديبع ن سيق همسا ليق هتینکب روبشم

 سيوأ ىبأ نب ركب وبأ « ىتالا ورع نب دمحم وه مزح نب ركب وبأ « ةدحو(ا ءابلاب روب همسا مرصأ نب ركب وبأ
 ىلإ بسني ىودعلا ةمشيخ أ نب ناملس نب ركب وبأ وه ةشيخ ىبأ نب ركب وبأ . هللا دبع نب ديملا دبع همسا

 نامثع نب ميهاربا نب دمحم نب هللا دبع هسا ةبيش ىبأ نب ركب وبأ « هتينك هما رمع نب هللا دبع نب اس نب ركب وبأ هدج
 نب نمحرلا دبع نب ركب وبأ « هدج ىلإ بسن ةبيش نب كلملا دبع نب نمحرلا دبع همسا ةبيش نبركب وبأ « یسبعلا
 وبأ « ىمسي ال هللا دبع وخأ کلم ىلأ نب ركب وبأ « هتينك همسا ليقو دع همسا لق ىوزخلا ماشه نب ثراحلا

 كلذ ريغ ليفو ةبعش همسا لیق شايع نب ركب وبأ « هتينك همسا ربع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب رج نب ركب
 نب ورمع نب دم نب ركب وبأ « ةيعش هنأ ةعرز وبأ حجرو هتينك هما نأ هريغو نابح نبا ححصو لاوفآ ةرشع ىلع

 وبأ « هللا دبع اأو ركب ابأ ىنكي دم ناكو هتینک همسا دمحم وخأ ردکناا نب ركب وبأ « هتينك همسا ىراصنالا مزح

 همسا ىقنحلا ركب وبأ « هتينك همسا هريغو دعس نبا لاقو رماع ليقو وربع همسا لق یرعشالا ىموم ىلأ نب ركب
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 ةليمت وبأ « عيفن ققثلا ةركب وبأ « ةهاحق نأ نب نامثء نب هللا دبع قيدصلا ركب وبأ « ديجلا دبع نب ريبكسلا دبع

 ديزي حايتلا وبأ « عفان نب عیبرلا ىلحلا ةبوت وبأ « دلاخ نب فيرط یمیجملا ةميمت وبأ « حضاو نب يحي ىزورملا
 ةفيحج وبآ « كلذ ريغ ليقو « موثرج همسا ىنش#لا ةيلعث وبأ هللا ديبع نب دم ىندملا تباث وبأ « ىعبضلا ديمح نبأ ١
 وبأ « رفعج نب دم ینانمسلا رفعج وبأ « ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب دمت رقابلا رفعج وبأ « اولا هللا دبع نب بهو
 ىرجلا ةيريوجلا وبأ : هللا دبع همسا ليق یراصن لا ةمصلا نب ثراحلا نب ميبج وبأ « نآرمع نب رصن ىعبضلا ةرمج
 دعس نب لبس نع جرعالا مزاخ وبأ «نايلس همسا ةريره ىلأ نع ىمجنالا مزاح وبأ « فافخ نب ناطح همسا
 ليقو ورمع همسا ليق ىراصنأ ىردبلا ةبح وبأ « ىثدملا راسي نب ديعس بابا وبأ « راثيد نب ةيلس همسا یدعاسلا
 نب لسم همسا سابع نبا نع ناسح وبأ « دوعسم نب ىسوم ىدبنلا ةفيذح وبأ « كاذ ريغ ليقو كلام ليقو رماع
 ءالعلا نب صفح وأ« مصاع نب ناثع همتا هلوأ حتفب یدسالا نيصح وأ « ءاطع همسا یاوسلا نسحلا وبأ « هللا دبع

 خويش خيش هنأب فرعيو ادرج هتينكب ىتأي دقو نوميم نب دمع ىزورملا ىركسلا ةزح وبأ « رمع همسا ليق
 وبأ « نابح نب ديعس نب ىع ىميتلا نابح وبأ رذنملا ليقو نحرلا دبع همسا ليق ىدعاسلا ديمح وبأ « ىراخبلا
 ةمثيخ وأ« ىنعجلا را ريهز ةمشيخ وبأ « راتید نب دلاخ یدعسلا ةدلخ وبأ « نايح نب ناملس رجالا دلاخ
 « رم وع دادردلاوبأ « دواد نب ناملس ىسلايطلا دواد وبأ ؛ ىنزيلا هللا دبع نب دم را وبأ ۰ هبخش برح نب ريهز

 ليقو نكسلا نب بدنج ليقو يدنج نب ديرب ليقو ةدانج نب بدنج ىرافغلا رذ وبأ « بعك نب ةفيلخ نابیذ وبأ -
 ليقو تباث ليقو لس ليقو ميهاربا همسا مب هللا لوسر ىلوم عفار وبأ « میفن غئاصلا عفار وبأ , كلذ ريغ
 ديع تش ةريع همأ ىراصنالا نمحرلا دبع نب دمت لاجرلا وبأ « دواد نب ناملس ینارمزلا عيبرلا وبأ « زمره
 ءاجر وبأ  فیحصت وهو ناملس تایاورلا ضعب ىف عقوو «نایلس همسا ةبالق ىنأ لوم ءاجر وبآ « نحرلا
 لسم نب دم ریبزلا وبآ « مساقلا نب رابع دييز وبأ « هللا دبع نب ةبقع ىئاطلا لاحرلا وبأ « مي: نب نارمع یدراطعلا

 ليقو نمحرلا دبع ليقو هللا دبع ليقو مره همسا ليق ةريره ىبأ نع ريرج نب ور نب ةعرز وبأ « سردت نبا
 ديعس وبأ « عيبرلا نب ديعس یورما ديز وبأ « ىندملا ناوکذ نب هللا دبع دانزلا وبأ « هتینک همسا لاقيو ريرج همسا
 ديعس وبأ « ىبامص ثراحلا لیقو عفار همسا لاقي ۰ یراصنالا یلعلا نب دیعس وبأ « ديعس نب هللا دبع جشالا
 ملا دبع نإ نجرلا دبع مشاه ىب یوم دیعس وبآ « ناسيك یربقلا دیعس وبأ « نانس نب كلام نب دعس ىردخلا
 ىرمعملا نايفس وبأ « عفان نب ةحلط رباج نع نايفس وبأ « برح نب رخص نايفس وبأ « دمحي نإ ديعس رفسلا وبأ
 نامزق. لیقو بهو همسا ليق دحأ ىبأ نبا ىلوم نایفس وبآ یی نب ديعس ىريملا نايفس وبأ « ديمح نب دمت
 « یجب نب ايركز ٰیاطلا نكسلا وبأ هيلا بسنق شحج نب دمحأ یی نبا هللا دبع مزالف لبشالا دبع ىنبل لوم ناكو
 نب یموم کذوبتلا ةلس وبأ « هتينك همسا ليقو ليعامسأ ليقو هللا دبع همسا ليق فوع نب نجرلا دبع نب ةبلس وبأ
 ىودعلا راوسلا وبأ « عفان همسا رماع ىنأ نب كلام نب لیبس وبأ « ةلس نب روصنم ىعازخلا ةلس وبأ « ليعامسا
 ىعارخلا حيرش وبأ « كلذ ريغ ليقو عيبرلا نب ريجح لیقو ناسح نب ثيرح لیقو ثيرخ نب ناسح همسا ليق
 حيرش نب نمحرلا دبع خرش وبأ « كلذ ريغ ليقو ءیناه ليقو ورع نب نجرلا دبع لوقو دلي وخ ىودعلا كسلا

 وبأأ « هلبق ىذلا نم ربكأ وهو دوسأ نب مياس هسا ینراحا ءاثعشلا وبأو « ىعبأت ديز نب راج ءاثعشلا وبأ « ىرمتإ
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 نع هبر دبع همسا ريغصلا طايخلا بابش وبأ « جحلا ىف دحاو ثيدح هل عفان نب یسوم هما رييكلا طايخلا بابش

 فآ بحاص ناوكذ همسا تايزلا نامسلا اص وبأ « ىتبجلا خاص نب هللا دبع وه ثيللا نع خاص وبأ « ارثكم عفان

 ركب ىجانلا قيدصلا وبأ « دادش نب عماج ةرخص وبأ « لقم ناپن هما ةمأوتلا ىلوم خاص وبأ « ديعس ىبأو ةريره

 « ىيملا ضايع نب سفأ ةرمض وبأ « حيبص نب لسم ىحضلا وبأ « یومالا ديعس نب هللا دبع ناوفص وبأ « ورمع نبا

 رمعم نب نمحرلا دبع نب هللا دبع ةلاوط وبأ یراصنالا لبس نب ديز ةحلط وبأ « ةلثاو نب ساع ليفطلا وب

 رذ نآ ةياور ىف عقوو <« سنأ نع لاله ىبأ نب لاله وه لالظ وبأ « بدنج نب نيص- نايبظ وبأ « یراصتالا

 ةيلاعلا وب < ىراخبلا خویش ءامدق نم یرصب لیبنلا دلخم نب كاحضلا مصاع وبأ « صقن هيفو لاله نب لالظ وبأ

 اعم ايور دقو موثلك هما ليقو « زوريف نب دايز همسا.ليق ديدشتلاب ءاربلا ةيلاعلا وبأ « ريبك ىعبات عیفر ىحايرلا

 ىف قاب ىرعشالا رماع وبأ « ورع نب كلملا دبع ىدقعلا اع وبأ « بوسذم ريغ ىتأي ىحايرلاو سابع نبا نع
 « ىعبضلا دابع نب ىع دابع وبأ « یی روبشلا وه كلام وبأو همسا فرعي الو كلاب اذك كلام وبأ وأ ةبرشألا

 یحانصلا هللا دبع وبأ «نالس همسا رغألا هللا دبع وبأ « کلا خورف نب بئاسلا همسا یمعالا رعاشلا سابملا وبأ

 وبآ « ديزي نب هللا دبع ”ىرقملا هللا دبع وبأ « بيبح نب هللا دبع یبلسلا نحرلا دبع وبأ « ةليسع نب نحرلا دبع همسا .
 مساقلا ديبع وبأ « هللا دبع ليقو نمحرلا دبع همسا ربج نب سبع وبأ « دمصلا دبع نب زيزعلا دبع ىمعلا دمصلا دبع

 « كلملا دبع ليقو یح-لیقو ىح همسا ليق « ناملس بحاص وه هريغو جاسو نب ةبقع نع ديبع وبأ « مالس نبا

 ىرهفلا حارجلا نب هللا دبع نب رماع حارجلا نب ةديبع وبأ « ديبع نب دعس همسا رهزأ نبا ىلوم دبع وبأ
 وبآ « لصاو نب دحاولا دبع دادحلا ديبع وبأ « رماع همسا دوعسم نب هللا دبع نب ةديبع وبأ « ةمالا هذه نيمأ

 ةريره ىبأ نع ةريغملا یوم نابتلا نابع وبأ « لم نب نمحرلا دبع ىدبتلا ناثع وبأ  سنآ نع راتید نب دما نایع

 ليقع وبأ « ةبقع نب ريشب قرودلا ليقع وبأ ؛ حيحصلا ىلع رماع نب كلام ىعداولا ةطع وبأ « نارمع ليقو ديعس همسا

 ىبأ تفب ءاممأ ىلوم رمع وبأ « رمع نب صفح ىض ولا رمع وبأ « ديا دبع نب هللا ديبع نا ىلع وبأ  دیعم نب ةرهز
 ورمع وبأ  سای] نب دعس ىناييشلا ورم وبأ ءورمع نب نمحرلا دبع ىعازوالا ورع وبأ « ناسيك نب هللا دبع هما ركب

 ةناوع وبأ «یدومسلا هللا دبع نب ةبقع سيمعلا وبأ « بيبح نب كلما دبع ىنوجلا نارمع وبأ « ناوكذ همتا ةشئاع ىلوم

 نب ورع ضايع وبأ ء ريخشلا نب هللا دبع نب ديزي ءالعلا وبأ , هللا ديبع نب دمع ققثلا نوع وبأ « هللا دبع نب حاضولا

 ىراخبلا خيش ىدهنلا ناسغ وب أ ءفرطم نب دم ىندملا ناسغ وبأ  ىربنملا ريكب نب ىحي ناسغ وبأ ء ىمبعلا دوسلا

 ةورف وبأ « ىندم ملاس همسا عيطم نبا ىلوم ثرغلا وبأ « ىلهايلا ريبج نب سنوي بالغ وبأ « ليعامما نب كلام همسأ

 ثراحلا همسا یراصن الا ةداتق وبأ « ىعبات ثراحلا نب ةورع ىنادمحلا ةورف وبأ ؛ رفصالا وه ملاس نب لسم ىج ا

 « ديبع نب ثراحلا ةمادق وبأ «ىريعشلا ةبيتق نب ملسم ةبيتق وبأ « ربثآ لوآلاو ورمع ليقو نامنلا ليقو یمبر نبا

 دبع ىدوآلا سيق وبأ « هريغو سنآ نع ديز نب هللا دبع ىرجلا ةبالق وبأ « ديعس نب هللا ديبع ىسخرسلا ةمادق وفأ

 احلا هيف موو همسا فرعيال ىلواسلا ةشيك وبأ « همسا فرعبال صاعلا نب ورمع ىلوم سيق وبأ ؛ناورث نب نمحرلا

 « ىباح رذنملا دبع نب ةعافر ليقو ريشب یراصن الا ةبابل وبأ « ءالعلا نب دمع بيرك وبأ « بلبلا نب يع ةئيدك وبأ
 كلام وبأ ؛ لبس نب هللا دبع ليل وبأ وه ليقو كلام خيش یراصنالا ليم نب نحرلا دبع نب هللا دنع لی وبآ
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 .دهاجب وبأ «دواد نبا ليقو داود نب ىلع یجانلا لكوتملا وبآ « ثراملا نب ثرالا وه وأ همنا فرعيال ىرعشألا
 قحلاو بويأ بأ لوم حافآ هنأ ىناربطل معز بويأ ىبأ نع ىرضحلا دع وبأ « ديمح نب نحال زاجب وبأ « دعس یئاطا
 وبآ « دقاو هجا نإ لاقي رذ ىنأ نع ىرافذلا حوارم وبآ « سابع نب عفاف همسا ةداتق ىبأ یوم دمع وبأ « هريغ هنأ
 ىردبلا دوءسم وبأ « رواسم نب لضفلا رواسم وبأ . دايز نب هللا دبع ىدسألا میرم وبأ « ليقع یوم ديزي همسا ةرم
 نب هللا ديبع همسا شعلا دئاق لسم وبآ ۰ سایز نب دعس ىريرجلا دوعسم 5 ‹ یراصنالا وربع نب ةبقع همسا

 ىوحنلا ةيواعم وبأ « نیتسجمع مزاع نب دمع ریرضاا ةيواعم وبأ « یندلا ركب نب دمحأ یرهرلا بعصم وبأ « ديعس
 ىراخبلا رشعم وأ < ديزي نب فسوي ءاربلا رشعم وبأ « دقان همسا سابع نبا نع ديعم وبأ « نمحرلا ديع نب نابيش
 نع ىلعملا وبأ « بوقعي نب دمحأ نب لضفلا همساو ىربرفلا هنع ىكح « ىراخبلا باحصأ نم حرشن ملأ ةروس ىف ركذ

 دبع نع رمعم وبأ ؛ ةربخس نب هللا دبع دوعسم نبأ نع رمعم وبأ « قوکسلا نوميم نب ىحي همسأ ريبج نب ديعس "
 لذما ةماسأ نب خيلملا وبأ.. جاجلا نب سودقلا دبع ةريغملا وبأ , دمقملا جاجحلا نأ نب ورمع نب هللا دبع ثراولا
 ءاربلاو مقرأ نب ديز نع لاهنملا وبأ « ةمالس نب رايس همسا ةزرب یآ نع لاهتلا وبآ « ىعبات ديز ليقو صاع همسا
 ىنثملا نب دمت یسوم وبأ « یباحص سيق نب هللا دبع همسا یرعشالا ىموم وبأ « ملا معطم نب نمحرلا دبع همسا
 ىلع وه لاقي فوخلا ةالص ىف اج نع ىموم وبأ « ليئارسا همسا نسحلا نع ىموم وبأ « ىراخبلا خيش ىرصبلا
 عفار نع یشاجنلا وبآ « ىعبات لیبحرش نب ورم هما ةرسيم وبأ « تبثي الو قفاغلا ىموم وبآ وه ليقو «حابر نب
 , يدادغعب مساقلا نب مشاه رضنلا وبأ « هما فر ال حاکنلا ف سابع نبأ نع رصن وبأ «بيبص نب ءاطع ها جدخ نبا
 كلام نب رذنملا ىدبعلا ةرضن وبأ  هدج ىلإ بسني دقو ديزي نب مهاربا نب قحا یسیدارفلا قشمدلا رضنلا وبأ
 دبع همس حون وبأ « وکلا ريهز نب نيكد نب لضفلا معن وبأ « مراع یمودسلا لضفلا .نب دم نامعنلا وبآ « ةعطق نبا
 ةنيبع نب نايفس هنع هاور دحاو عبضوم هل ءالعلا نب مهاربا ىونغلا نوراه وبأ «دارق هبقل ناوزغ نب نهرلا
 ريع هنأب ىلكلا نبا مزج ةريره وبأ « كلذ ريغ ليقو عفان نبا ليقو دانید نب يحي ىنامرلا مشاه وبأ « اعوطقم
 سش دبع ىمسا ناك : لاق ةريره ىبأ نع هباحأ ضعب هاورو رخص نب نجرلا دبع هنأب قحسا نبا مزجو رماع نبا
 نع ورع نب دم نع ةعزخ نبأ هاور ام هو و كردتسملا ىف ماحلا هاور نحرلا دبع متلي ينلا ینایسف رخص نبا
 لاقو ىلكلا نبا لوق ىلإ ىطايمدلا لامو نیرخأتلا نم عمج هحفح و س ديع یمسآ ناک : لاق ةريره نع ىبأ ةبلس فأ
 اهيفام عم ةحصلا ىلإ برقأ هانركذ امو ادج ريثك فالتخا هيفو : تلق . نمحرلا دبع وأ هللا دبع همسا ةميزخ نبأ
 وبآ « ملس نب دم ىسارلا لاله وبأ « ناقربزلا نب دمت مامه وبأ « یوزخنا ةلس نب ةريخملا ماش وبأ « لعأ هللاو
 نب ماشم ىملايطلا ديلولا وبأ « ةبلس نب قيقش لئاو وبآ « كلذ ريغ ليقو كلام نب ثراحلا همسا لبق يملا دقاو
 لاقي دحاو عضوم هل ىعازخلا سال وبأ ‹ ثراحلا نب هللا دبع همسا نيريس نبا بحاص ديلولا وبأ « كالا دبع

 ىعبام ىندملا ديزي وبأ « نمحرلا دبع نب ديخلا دبع.وه ىناحلا ىحي وبأ , باح وهو حصي الو ةمنغنب هللا دبع همسا
 نب نمحرلا دبع رذصالا روفعي وبأ  دقاو ليقو نادقو همسا ىعبات رک الا روفعب وبأ « ىمسي ال ةعرز وبأ لاق
 خيش عفان نب مكحلا نايلا وبأ « تاصلا نب دمع .ىزوتلا ىلعي وبأ « ىروثلا رذنم ىلعي وبأ « ساطسن نب ديبع
 ۱ ىنكلا رخآ « ىراخبلا



 مأ « ةمأ ابا صاعلا نب ديعس نب دلا تأب لا مأ « ءاصيمفلا اهل لاقي ناحلم ذب مارح مآ < هنم لصف ر

 قحسا نبا لاق ةشئاع ةدلاو نامور مآ « ةميج ىرغصلا ءادردلا مأ « ةحوتفملا ةمجعملاب ةريخ ابا ىربكلا ءادردلا

 ‹ ةيموزخ لا ةريغملا نب ةيمأ ىلأ تب دنه اع هللا ىضر نينمؤملا مآ ةلس مأ ءدعد اما نأ ىليبشلا کحو بيز اپسا

 ليق كيرش مآ « كلذ ريغ لاقيو ءاصيمرلا لاقيو ةكيلم لاقيو ةلمر لاقيو ةلبس ابعبا كلام نب سنآ ةدلاو ملس مأ

 ءالعلا مأ « اپمسا فرعيال ريبزلا نب هللا دبع تنب وربع مأ « ةبيسن اما ةيطع مأ « ةليزغ لاقيو ةيزغ ابا

 نصحم تنب سيق مأ « ةيلالملا ثراحلا تنب ةبابل لضفلا مأ « تباث نب ديز نب ةجراخ ةدلاو یه لاقي ةيراصنالا

 تنب ءىناه مأ , ابمسا اهتينك طيعم ییا نب ةبقع تنب موثلك مأ « ةنمآ امسا نأ ىرهوجلا مساقلا وبأ كح ةيدسألا

 مس مل دوعسم نبا عم ةصق اهل بوقعي مأ دنه لیقو ةتخاف بلاط ىبأ

 نب دم ىرهزلا ىخأ نبا « نمحرلا دبع ىزبأ نبا < كلذ وحن وأ هدج وأ هيبأ مساب ركذ نميف : لصف إل

 نبا« ايارعلاو زاكرلا ف نيعضوم ىف ركذ دمع یعفاشلا سیرد] نبا « هللا دبع ىدوآلا سیرد] نبا « لسم نب هللا دبع

 ىفوأ نبا « ةيهلا ىف هركذ عوشآ نب ورمع نب ديعس عوشأ نب دم قحسا نبا ءاياصولا ىف ركذ نحرلا دبع ةئيذأ

 حلفأ نب ريثك نب رمع وه ةداتق نآ ىلوم دمج ىبأ نع حلفأ نبا «هللا دبع نب نحرلا دبع ىنابصألا نبا « هللا دبع

 دارب نبا « بشقلا نب كلام نب هللا دبع ةئيحب نبا« ديعس بويأ ىنأ نبا « ليعامسا سيوأ ىبأ نيا « هدج ىلإ بسن

 « رادنب هبقل دم وه راشب نبا« ايش هيخآ نايلسل جرخم ملو هللا دبع وه ةديرب نبا « ديعس ةدرب ىنأ نبا « هللا دبع

 ريكب یا ساو ىحي همسا ىنامركلا ریک ىلأ نبا « هدج ىل] بسني ںیکب نب هللا دبع نب ىحي وه ىرصملا ريكي نبا

 رم نب هللا دبع انريخأ ركب ىبأ نبا « نحرلا دبع همسا ةركب ىبأ نبا « ناسا دم ركب نبا « ةلمهملاو نونلاب رسن

لأ نب ناملس نب رمتعم ىميتلا نبا « هدج ىلإ بسن قيدصلا ركب بأ نب دمع نب هللا دبع وه ةشئاع نع ش
 هللا ديبع روت ى

 دبع وه راين نب ةدرب ىبأ ثيدح ىف رباج نبا « ىقشمدلا رباج نب ديزي نب نحرلا دبع همسا رباج نبا « هللا دبع نبا

 رفعج نبأ « هدج ىلإ بسن جرج نب زيزعلا دبع نب كلما دبع وه جرج نبا « ىراصنالا هللا دبع نب رباج نب نمحرلا

 نب ةللس نب زيزعلا دبع مزاح بأ نبا « ىرصملا هللا ديبع وه رفعج يآ نيا « بلاط ىنأ نب رفعج نب هللا دبع

 وه مزح نبأ « هدج ىلإ بسن ةمثح نأ نب ناملس نب ركب وبأ ةمثح ىنأ نبا « ىرصملا ديزي بيبح ییا نبا « راثید

 نب ربعو نمحرلا دبع نب هللا دبع نيسح بأ نبا « هدج ىلإ بسن یراصنا مزح نبا « ورمع نب دمج نب ركبوبأ

 نب ورمج نب دم ةلحلح نبأ  ةرسيم نب دمت ةصفح ىلأ نبا « يباع ءالعلا ىرضحلا نبا ایهدج نيسح وب أ ديعس

 تناك ةلوخ اهعساو همأ ةيفتحلاو بلاط ىبأ نب ىلع نب دم ةيفنحلا نبا « دم هما ريح نبا « هدج ىلإ بسن ةلحلح

 نب هللا دبع هان مهارباو ديبعو هللا دبع نینح نبا ءىلعي ها ريبج نب ديعس نع مكح نبا . ةمايلا ىس نم
 باطخلا نيا« فورعم هما ذوب رخ نبا « ليعامسا وه دلاخ ىبأ نبا « نايح نب اص نب حلاص ىح نبا « نينح

 دبع رانید نبا ۰ لضفلا نيكد نبا < ییرما هللا دبع دواد نبا دلاخ ىلخ نبا ‹ ركب ییا بقانم ىف اذك رمت وه

 « هلا دیبع عفار ىبأ نبا « نمحرلا دبع نب دمع بئذ نأ نبا ءهللا دبع دانرلا وبأ وه ناوكذ نبا ء رمعرذ نيا« هلل

 دبع نب دم ةمزر ىنأ نبا  دحآ یورما ءاجر لأ نیا « هللا دبع ءاجر نبا « ىلظنهلا مهاربا نب قحسا هيوهار نبا
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 ریز نب ءالعلا نب هللا دبع ربز نبا « ةدئاز ىلأ نب ايركز نب ىحي ةدئاز ىبأ نبا « زیزعلا دع داور بأ نبا « زيزعلا
 دبع نبأ ‹ ضايع حرس ىبأ نبا ديبع قابسلا نبا « نمرلا دبع دانرلا ىبأ نبا « هللا دبع ریبزلا نبا ءهدج ىلإ بسن
 ةرمع ىف عقو دامح وه ةبلس نبا « دمع نب ديعس نب هللا دبع رةسلا ىبأ نبا « هللا دبع ريبج نب ديعس نبأ دعس نب هللا
 دبع ىباحصلا مالس نبا « دمحم ةقوس نبا« دمحم ءاوس نیا « هللا دبع نب زيزعلا دبع نوشجاملا ةملس ىبأ نبا « ءاضقلا
 ١ نب سم نب دمحم وه بابش نا « هللا دبع ةمربش نب دمحم نيريس نبا « یدنکیبلا دمع ىراخبلا خيش مالس نبا « هللا
 يأ نبا « ماس نب ثعشأ ءاثعشلا بأ نبا « هيقفلا یرهزلا ةرهز نب ثراحلا نب بابش نب هللا دبع نب هللا دبع
 نب ديز ةحلط ىبأ نب هللا دبع نب قحا وه ةحلط ىبأ نبا « هللا دبع سواط نبا « نمحرلا دبع نب هللا دبع ةعصعص
 « ديعس یزبآ نب نمرلا دبع نبا « ام هللا ىضر هللا دبع وه سابع نبا نمحرلا دبع سباع نبا « یراصن لا لبس
 یوم ةبتع ىبأ نبا 5 ديزي هما ةءلس نع ديبع ىبأ نبا « هاربا ةلبع ىبأ نبا ءدوعسم نب هللا دب وه دبع مأ نبا

 قيدصلا ركب ىبأ نبا « نمحرلا دبع نب دمحم قيتع.ىبأ نبا « هللا دبع نب دمحم وه قيتع ىبأ نبا هللا دبع هما سا
 بهوم نب ناڻع نب دمحم وه ناثع نبا « ةشئاع نع یور هوبأو ىرهزلا نع یورب اذهو ىميتلا ةفاحق ىبأ نبا

 « نيرشعلا ىبأ نبا دم ىدع ىبأ نبا ؛ ديعس ةبورع ىبأ نبا « دم ةرعرع نا « دمع نال نا « بدالا ىف 4

 بیفع نب ريثك نب دیعس ريفع نبا « دابجلا رخاوآ ىف رکذ هل نايح وه ةيطع نبا « نيرشعلا ىبأ نإ بيبح نب ديما دبع
 هللا دبع رع نبا « هتدج ليقو همأ ةيلعو مسقم نب مهاربا نب ليعامسا ةيلع نبا « دايز ةقالع نبأ « هدج ىلإ بسا

 ةئييع نبا « ركب وبأ شايع نبا « نمحرلا دبع فوع نبا « هللا دبع نوع نبا ؛ هللا دبع صاعلا نب ورم نبأ « ربع نبأ
 «یراصنالا ماع ىنأ نبا « لالما ليسغ وهو ةلظنح نب هللا دبع نب ناءاس نب نمحرلا دبع ليسغلا نبأ « نايفس
 نامعس نب دايز نب هللا دبع وه نالف نبا , دمت ليضف نبا  ليعامسا نب دمت كيدف ىبأ نبا . كلملا دبع ةينغ ىبأ نبا
 هللا دبع نب ديزي طيسق نب هللا دبع ةداتق ىبأ نبا « دع حلف نبا « نورقم دحاو عضوم هل بهو نبأ هنع ىور

 « ةبلس ىنأ نب هللا دبع نب زيزعلا دبع نوشجاملا نبا « نمحرلا دبع ىلل بأ نبا « یحم ريثك ىبأ نبا « طيسق نبا
 میرم نأ نبا « هللا دبع زيريع نبا ليعاما نب مهاربا عمج نا« دلخع همسا جا ىبأ نبا هللا دبع كرابملا نبا
 يباحصلا ىنزملا لفغم نبا « ديعس.بيسملا نبا « ىلع رپسم نبا « رفاسم نب دلاخ نب نمحرلا دبع رفاسم نبأ « ديعس
 , 20 هدج ةكيلم وبأو هللا ديبع نب هللا دبع ةكيلم ىبأ نب | ؛ هللا ديبع مسقم نبا « ىلع نب رمع مدقم نبا « هللا دبع

 یی نبا ء بهوم نب هللا دبع نب ناثع وه بهوم نبا « نمحرلا دبع ىدبم نبا « دمت ردكنملا نبا « مامه هبنم نبا
 دبع ريم نبا« كيرش رمت نآ نبا « نمحرلا دبع رمت نبا« نحرلا دبع معن ی نبا « راسي هيبأ مساو هللا دبع حين

 وه ةنبح نبأ نع زمره نبا « هللا دبع نب ديزي داملا نبأ « ريم نب هللا دبع نب دم ىراخبلا خيش ريم نباو هللا

 . بوقعي أ نبا « هللا دبع بهو نبا « ديعس لاله ىبأ نبا « ديعس نب هللا دبع دنه يآ نبا« جرعألا نمحرلا دبع
 یعوبریلا سلوي نب هللا دبع نب دمحأ سنوي نبا « ىحي رمعي نبا « ىضلا هللا دبع نب دمج

 ريهز هما اکیلم وبأو اضيأ هللا دبع هما هللا دوبع ابآ ناف « «ىلعألا ىأ » خسنلا شعب شماهب < هدج یل ویو » هلوق )١(
 اضيأ انه یأیسو فاضملا € ببرقتلا 2 نمذخوی اك
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 ىخأ ثراحلا نب ةعورس ىبأ ةجوز یهو هللا دبع مأ ىه ىدع نب بيبخ ةصق ىف .ثراحلا تذب ( هنم لصف إل

 زيزعلا دبع ىسيو آلا « نمحرلا دبع نب هللا ديبع ىعجنألا : (باسنالا نم ركذ نم ةيمس ىف ه كالا لصفلا)

 وبأ ءا سا « ورمع نب ةبقع دوعسم وبآ ىردبلا « ىلا نب هللا دبع نب دمع ىراخبلا خيش ىراصنآلا , هللا دبع نبا

 ىدجلا « ديعس نب نايفس ىروثلا « ديجلا دبع نب باهولا دبع ىنقثلا « نايلس ىمبتلا « ماسلا ىرب ىلإ بسن ةيلاعلا
 « دمع نب زب زعلا دبع یدروآردلا « ريبزلا نب هللا دبع ىديملا < سابا نب ديعس ىريرجلا  مهاربا نب كلملا دبع

 نب ور ىعيبسلا « بابش نبا ىرهزلا « ىدسالا هللا دبع نب دمع نب دمحأ وبأ ىريبزلا « ديلولا نب دم ىديبزلا

 ىبأ نب نابلس قحا وبأ ئابيشلا « لیحارش نب ماع ىعشلا « ديعس نب ىحب نب ورع ىديعسلا «قعا بأ هللا دبع
 ىرمعلا « رماع وبأو ربع نب كلما دبع ىدقملا « دیلولا نب هللا دبع ىفدعلا « ةليسع نب نحرلا دبع یحانصلا « ناملس

 دمج نب هاربا قحسا وبأ ىرازفلا  فسوپ نب دم ىنايرفلا « دع نب قحسا یورفلا ء صفح نب رمع نب هللا ديبع

نب نحرلا دبع ىبراحا « هللا دبع نب معن رمجملا ؛ بطلا ىف دحاو عضوم هل هللا دبع نب بوقعي وه ىمقلا « قشمدلا
 

 هنباو ناسيك ديعس وبأ یربقلا « ديمح نب دم نايفس وبأ یرمملا « هللا دبع نب نمحرلا دبع هعما ىدوعسملا « دم

 نيكد نب لضفلا معن وبأ الملا « ديزي نب هللا دبع نمحرلا دبع وبأ ىرقملا « یرکب يأ نب دمع ىدقملا « ديعس

 فسوب نب قحسا قرزالا < ناملس نب مصاع لوحالا : ( هوحنو بقلب رک ذی نميف ه عبارلا لصفلا إل

 وب أ نيسح نب ىلع نب دم رقابلا هللا دبع وبأ نابلس رغالا « نارهم نب نامل شعالا « زمره نب نحرلا دبع جرعالا

 دلاخ ءاذحلا « راسي نب هللا دبع ىبلا « راشإ نب دمع رادنب « نارمع نب لسم نيطبلا « سابعلا نب هللا دبع رحبلا « رفمج

 ءديز نب ةماسأ نيطبلا وذ « مهاریا نب نحرلا دبع محد فاخ نب ركب "یرقلا نتخ هدنع ساعی ناك ناربم نبا

 خاص نب نایلس هيودلس « خاص نب ىحي نب ديعس ىمخللا « نادعس ىعبضلا « ديزي كشرلا « قابرخلا نيديلا وذ

 « نامثع نب هللا دبع نادبع « ىمودسلا لضفلا نب دم مراع « رماع نب دوسالا ناذاش « نيسحلا هسا دينس « ىزورملا

 نب دم ردنغ « رماع همسا ءادردل اوبأ رميوع ,هللا ديبع وه ليعامسا نب ديبع نمحرلا دبع هجا نایلس نب ةدبغ

 نوشجاملا « دارو هجا ليق ةريغملا بناك « يحي هسا ليق ديعس نب ةبيتق « كالا دبع همساليق نايلس نب حیف « رفعج

 « نمحرلا دبع وبأ هتبنكو بقل دان را وبآ « داخم نبا كاحضلا « صاع وبأ ليبنلا « كلما دبع همسا ذدسم « ةيلس وبأ

 دوصقملا ف عورشلا نيح اذهو « هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىلأ تذب ءامسأ نیفاطنلا تاذ
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 ىحولا ءدب

 ثيح دیزب نبا وه سوپ نع كرابلا نبا وه هللا دبع نع نادبع « ءاج ثيح ةتيبع نبا وه نايفس نع ىديملا

 اونا ( شيرق نم بكر ىف نايفس ىبأ ثيدح ىف ) هإوق . عقو ثيح ةزح ىبأ نبا وه بيعش نع ناملا وب: عفو
 ثراحلا وه ليق یرهب ميظعو « ةزغ لوسرلا هيف مدجو ىذلا عضوملاو مسي مل نامجرتلاو الجر نيثالث نم ابيرق

 هب ىنع ةشبک ىبأ نبا ء رطافض هل لاقي ةيمورب هل بحاصو « مسي مل یارعالا لجرلاو « ناسغ كلم وهو رش ىبأ نبا

 كلذ ريغ ليقو ةعاضرلا نم هدادجأ دحأ ليقو « همأ تلج “دج هن] ليقف قلم دم انديس

 ا

 نامبإلا باتك

 نع دلاخ ىلأ نبا وه ليعامسا « لاله نب دوسالا وه كلذ هل لوقملا (انب سلجا ) لبج نبا وه ( ذاعم لاقو )

 نع یفاریطللو لئاسلا هنأ نابح نبالو انلق لسم ىف ( هللا لوسراب اولاق یسوم ىبأ نع) دنه ىبأ نبا وه دواد , ىعشلا

 1 ليق (لأس الجر نأو ربع نب هللا دبع نع) بيبح ىبأ نبا وه ديزي نع ثيللا « كلذ نع لأس هنأ هيبأ نع ريمع نب دسع

 مدآ « كلذ وحنب بيج أف كلذ ىنعم نع لأس هنأ يرش دلاو ديزي نب *ىناه ثيدح نم نابح نبا ینو  رذ ربأ وه
 الجر رشع ىنثا ءابقنلا ناك ( ءابقنلا نم ینا تماصاا نب ةدابع نعز ىنايتخسلا ةميمت ىبأ نبا وه بويأ « سايإ نأ نبا وه

 ةدابع نب دعسو رورعم نب ءارلاو كلام نب عفارو عیبرلا نب دعسو ةحاور نب هللا دبعو ةرارز نب دعسأ مو
 ریضح نب ديسأ سوالا نمو جررخلا نم ءالؤه تماصلا نب ةدابعو ورمع نب رذنملاو رباج دلاو وربع نب هللا دبعو
 وه هيبأ نع ىحي نب ورع « ةورع نبا وه (ماشه نع) ناملس نبا وه ةدبع « رذنملا دبع نب ةعافرو ةمثيخ نب دعسو

 ظعي راصن الا نم لجرب كرم ) نثملاو دانسالا اذهب هيبأ نع ىنعي ورمع انثدح بيهو لاق نسح ىلأ نب ةرامع نبا

 هيف طلغ بسنلا ظفلب مما وه ىرجلا حور وبأ انثدح « ناسيك نبا وه حلاص نع اعيمج ايمسي مل ( ءايحلا ىف هاخأ

 (ملعلا لهأ نم ةدع لاقو) رمع نب هللا دبع نب ديز نیا وه دم نب دقاو نع ءاضيأ هيف طلغ مساب هاسو هبسن هلع مهضعب
 باتك یف اک رذ وبأ وه لئاسلا ( لضفأ ملعلا ىأ لمس ) مريغو ادهاجبو ربع نباو اسنأ قيلاعتلا لصف ىف مهنم تیم

 وه ( “لإ میم وه الجر كتف ) هلق . ةرهز نب بيهو نب كلام ها صاقو وبأو صاقو ىبأ نب دعس « قتعلا

 ىلأ نبا وه نسحلا نع « یرصیلا ديبع نبا وه سنوي « رساي نبا وه رامع لاقو « ىدقاولا هركذ ةقارس نب ليعج

 وه ( رورعلا نع ) هلق ٠ لمجا ةعقو ىف بلاط یی نب ىلع وه « لجّرلا اذه رصنا : ةركب یی لوق « ىرصبلا نسحلا

 ابو ةماح همأ مساو لالب وه (همأب هتريعف الجر تبباس) مالغلا اذه مسي مل ( ةلح همالغ ىلعو ) هلق . ديوس نبا

 شعألا نارپم نبا وه ناملس نع ردنغ رفعج نبا وه دم انثدح « دلاخ نبا وه رشي ىنثدح «ةيبون تناكو رهشی

 حصأ هنأ ليق ام اذهو دوعسم نبا وه هللا دبع نع « سيق نبا وه ةمقلع نع « ىمخنلا دیزب نبا وه مهارا نع

 نبا وه ةرابع انثدح دايز نبا وه دحاولا دبع انثدح ىنارهزلا دواد نب ناملس وه عيبرلا وبأ انثدح « دیناس الا

 كلام تخأ نبا وهو هللا دبع نب هللا دبع سيوأ ىبأ نبا وه اذه ليعامسا كلام انثدح ليعامسا انثدح عاقعقلا

 ةمدقلا # ۳۷ م
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 وه قوا وبأ انثدح « قعجلا ةيواعم نبا وه ريهز انار, یراصنالا وه ديعس نب ىحو د وه مالس نبا انثدح

 (داصنالا نم هلاوخآ لاق وأ هدادجآ ىلع لزن) هلق . یراصنالا بزاع نبا وه ءاربلا نع « ىعيلسلا هللا دبع نب ورمع

 ةقيقح هدادجأ موف ىملس اپعاو مهم لبر ىنلا دج بلطملا دبع مأ تناكو جرزخلا نم فوع نب ورع ىنب نم م

 مسا بلا دبع نبا لاق (دجسم لهأ ىلع رف هعم ىلص نم لجر جرغ ) هلق ۰ بلا ىوار نم كشلاو ازاجب هلاوخأو

 دنسب هدنم نباو ىبكافلاو ةمثيخ ىبأ نبا هاور حجرأ اذهو ىلبشألا یظیق نب رشب نبا ليقو كيب: نب دابع لجرلا

 نب دغسأو رورعم نب ءاربلا تام نم مهنه ىمس ( اولتقو لاجر ةلبقلا ىلع تام ) ةثراح وب دجسملا لهأو نسح

 ديعس نبأ وه ىع انثدح ىنثملا نبا وه دم ان”دح « لاتقلا لوزن لبق ناك لیوحتلا نال رظن هيفف لتقلا امأو « ةرارز

 دبع ىبأ نبا وه ماشه انئدح ‹ لسم ىف اک تيوت تذب ءالوملا یھ ( ةأرما اهدنعو) ةورع نبا وه ماشه نع ناطقلا

 بمك وه ( رمعل لاق دوهلا نم الجر نا ) هلق ۰ راطعلا ديزي نبا وه نابأ لاقو « ةانثملا حتفب یاوتسدلا هللا

 وهو « هقيرط نم قشمد خيرات لئاوأ ىف ركاسع نبا هدروأو « نسح دانساب ددسم دنسم ىف كلذ انور  رابحألا
 ىف ىرخأ ةياور ىف ءاجو بەك مسي نأ لبق كلذ نع رمل هلاؤس ناكو « هجولا اذه نم ىناربطلل طسوالا رجعملا ىف

 ( دج لهآ نم لجر ءاج ) هو . منم ةعامج ىف ناك لأس امل هلعلف انه مهنم لئاسلا نيمت دقو اولاق دوی نأ حبحصلا
 حرش ىف ىوونلا لاقو « ةبلعث نب ماض وه نورخآو شيطاب نباو ىرذنملاو ىبرعلا نباو ضايع هعبتو لاطب نبا لاق

 فالتخال هريغ هنأ رهاظلا ىنيقلبلا نيدلا جارس مالسإلا خيش انخيش هعبتو مهفملا ىف ىظرقلا لاقو « رظن هيف بذبلا

 نبا وه دمو ىرصبلا وه نسحلا نع ىبارعالا وه فوع انثدح ةدابع نبا وه حور انثدح لاق اک وهو « نيقايسلا

هللا دبع نب ريهز همساو ةكيلم بأ نب هّنا دیبع نب هللا دبع وه ( ةكيلم ىبأ نبا لاقو ) نیریس
 دمع ىبأ ناعدج نب 

 ء هريغو لاكلا بيذبت ىف هتججرت ىف ةدورسم مژایمآ : تاق ۰ ( مع ینا بامصأ نم نيثالث تكردأ ) یمیتلا

 ثراحلا نبا وه ( ديبز نعو ) قافنلا ىلع دومي ريمضلا ( هفاخ ام نسحلا نع ركذيو ) ددعلا اذه موغلبي مل مهتكل

 ىميتلا نايح وبأ ةيحد نبا هلاق ء دردح ىبأ نب هللا دبعو كلام نب بعك ايه ( نالجر ىحالتف ) هلق . ىايلا

 ىبأ نبا وه ايركز انثدح لاق « نيكد نب لضفلا وه معن وبأ انثدح « لجبلا ريرج نب ورم نبا وه ةعرز ىبآ نع

 دفولا ناك ( سيقلا دبع دفو ) نارمع نب رصن همساو ءارلاو مجلاب وه ةرمج أ نع« ىغشلا وه رماع نع « ةدئاز

 ی ةياور ىفو « ىرصعلا ةديزم ثيدح ىف اذك ذئاع نبا رذنملا همساو مپسیئر وهو جشالاب الجر رشع ةعبرأ
 رشع ةعبرأ مهنم فارشالا نوكي نأ امإو « ناتدافو مهل نوكي نأ امإف الجر نيعبرأ اوناك مهنأ ىحابصلا ةريخ

 لاق مث ) ورمع نب ةبقع وه دوعسم ىبأ نع ةباحصلل ىف ىباتك ىف نيعبرألا ءاممأ تذيب دقو « اعابتآ نوقابلاو الجر

 تام ال كلذ : ريرج لاق « ةبعش نب ةريفلا وه ريمآلا ( وفعلا بحي ناك هناف مريمال اوفعتسا

 ملا باتک

 وبأ لاقو « یارعالا اذه مسي مل ( يبارعأ هءاج موقلا ثدح ساجب ىف مقلب هللا لوسر ایپ ةريره يأ نع )

 ( ةبلعث نب مام ثيدحي ملاعلا ىلع ةءارقلا ىف مهضعب جتحاو ) لالب نبا وه ( نامیلس انثدح ) عيفر وه ةيلاعلا
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 ةلوانلا ف زاجحلا لهأ ضعب جتحاو ) ةلس وبآ ىذوبتلا ليعامما نبا وه ( یموم هاور ) هخيش ئديملا (۱) وه
 ىف اک شحج. نب هللا دبع وه ةيرسلا ريمأو ىديجلا وه اذ-ع جتا ( ةب رسل ربمال باک فح و ىنلا ثر دع
 نسح دنسب هللا دبع نإ بدنج ثردح نم ريبكسلا ىناربطلا ىف اكو تاقث هلاجرو لسرم هدنسو قحسا نبال ةريسلا
 ةفاذح نب هللا دبع ثوعبملا (ىرسك ىلإ نيرحبلا یظع هعفدف نيرحبلا مظع ىلإ هعفدي نأ هرمأو الجر هباتکب ثعب )
 « بابش نبا وه لئاقلا (تبسخ ) ےل . زمره نب زيوربأ وه ىرسكو ىواس نب زذنملا وه نيرحبلا مظعو ىمبسلا
 انثدح ) مهنم دحاو مسي مل (رفن ةنالث لبقأ ذ] ) مورلا ىأ (نورقيال مهن هل ليقف ) كرابملا نبا وه هللا دبع انريخأ
 دنعو « نيصحلا مأ تبدح نم قاسنلا هاور لالب وه (هماطخم ناسنإ كسأو ( لضفملا نيا وه (رشب اقدح ددسم
 لئاقلا ( سانلا بر ىذلا وه ىنابرلا لاقيو ) كىم امهنم الك نأ ىلع لمحيف هسفن ةركب وبآ هنأب حيرصتلا ليعامسالا
 دبع ابأ اي لجر هل لاقف ) رمتعملا نبا وه (روصنم نع ) ديلا دبع نبا وه ( ريرج انثدح) سابع نبا وه لبق ايف
 دبع وه (بهو نبا انثدح) تاقبطلا باتك ىف دعس نب دم كلذ ىلإ راشأ سادرم نب هللا دبع وه:لجرلا ( نحرلا
 هانثدحام ريغ ىلع كاخ ىبأ نب ليعامسا انثدح) نايفس ىنأ نبا وه ( ةيواعم تەم ) ديزي نبأ وه (سفوي نع) هللا
 وه ىرهزلا هثدح ىذلاو ليعامسا وه مزاح أ نب سيق تعمس لئاقلا ( مزاح ىبأ نب سيق تعمس لاق ىرهزلا

 نب برقعي انثدح ) ديحوتلا ىف هركذ اک رخآ ظفلب هبأ نع رمع نب هللا دبع نا ماس نع یرهرلا هب هثدح نايفس

 هتیمسق ىلع فقن ل ( لجر هءاج ذا ليئارسا ىنب نم ام ىف ىموم انیب ) دعس نب مهاربأ وه ( هيبأ نع مهارب]
 ءاذحلا وه ( دلاخ انثدح ) ديعس نبا وه ( ثراولا دبع انثدح ) نون نب عشوب وه ( هاتف یموا لاقف )

 للعلا بلط ىف جورخلا باب ۱
 افرط فنصلا رکذ ثيدحلا ( دحاو ثیدح ىف سينأ نب هللا دبع ىلإ رهش ةريسم هللا دبع نب رباج لحدو )

 (قحسا لاق ) نامإلا ىف مدقت ( یموم ىبأ نب ةدرب وبأ ) رصم ىلإ ةنيدملا نم تناك ةلحرلاو ديحوتلا باتك ىف هنم

 بسلا ظفلب مسا وه ( مهاربا نب کلا انثدح ) كلام خيش نمحرلا دبع ىبأ نبا وه (ةعببر لاقو) هيوهار نبا وه
 هما ) رمع نب هللا دبع نبا وه ( ملاس نع ) ىحجلا نايفس ىنأ نبا وه ( ةلظنح انربخآ ) یخلب هنآل بسنب سیلو
 لأس نم دحاو مسي مل سابع نب هللا دبع ةياور نمو « ورمع نب هللا دبع ةياور نم ثيدحلا ( رعشأ مل :لاقف لجر
 هتأر ما یه ( ةمطاف نع) رب زلا نب ةورع نبا وه ( ماش انئدح ) دلاخ نبا وه ( بيهو انثدح) ءاشالا هذه نع
 امهيوبأ مأ ةمطافو ةورع نب ماشه ةدج یهو قيدصلا ركب ىبأ تذب یه ( ءایمآ نع ) ديبزلا نب رذنملا تب یهو
 (ةأرما هتناف) ىحي مأ ینکست و ةبنع اپمسا (باه] یال ةنبا جوزت هنأ ) ءارلاو مجلاب (ةرمج ىبأ نع) رذنلاو ةورع
 ىلوخ نب. سوآ وه ( راصتالا نم ىل راجو انآ تنك ) ثراحلا نب بيرظ وه ( هديغ اجوز تحكسنو ) مسن مل
 حاکنلا باتك ىف كلذ حرش قأیسو هديؤيام لاوكشب نبا یورو « باطخلا نب رمع نيبو هنیپ لل ىنلا یخآ ىذلا

 ديعس وأ كلذ لثه نأو « هفالخ ىل رهظ مث ةمذقملا ىف هتعبتو هتكردأ نم ضعب لاو اذك هصن ام ىرابلا حتف ىف فنصملا لا (۱)
 نع ربخ یدنع دادطا دیمس وبآ لاق لو#ي ىزاخبلا لیعامما نيد تعمس لاق ةعيزخ نبا قیرط نم ةفرملا ىف یهییلا هجرخآ دادحلا
 هأ ۰ مسن: لاق ؟ اذهب كرمأ هلآ لاق ةيلع نب مامض ةصق لاقف هل ليقف ملا ىلع ةءارقلا ىف لسو *.اع هللا لص ۳



 ىف هنايب یاب راصتخا قابلا ىفو «ىراصنالا ال ريع وه ةعفح لع تاخد لئاقلا ( ةصف> ىلع تاخد ) هلق

 : لاق ىراصنالا دومسم ىنأ نع ) ليعامسا ره ( دلاخ ىبأ نبا نع ) ىروثلا وه ( نايفس ىنربخأ ) حاكتلا باتك

 مزح لئاقلاو ورمع نب ةبقع هنأ مدقت درعسم وبأ ( نالف انب لوطي ام ةالصلا كردأ داكأ ال هللا لوسر اي لجر لاق

 وه ليقو « لالب وه ليق ( ةطقللا نع لجر هلأس ) بعك نب ىبأ ليقو « لبج نب ذاعم وه نالفو بمک یبا نبا

 وه ( ةفاذح كوبأ لاقف یبا نم لجر لاقف ) هسفن دلاخ نب ديز وه لیقو . كلام دلاو ربع ليقو ؛ دوراجلا

 ةبيش ىلوم لاس نب دعس وه ( ةبيش ىلوم لاس كوبأ لاقف ىنأ نم لاقف رخآ ماقف ) سنأ ثيدح ىف ىنأي اک هللا دبع

 هديغ الو وهال ةباحصلا ىف ادعس ركذي ملو ديبتلا نم خاص ىبأ نب ليهس ةمجرت ىف بلا دبع نبا هركذ ةعيبر نبا

 ثراولا دبع نبا وه ( دمصلا دبع انثدح ) ةباحصلا ىف ىباتك ىف هللا دمحب هتحضوأ دقو « هيف فلص نم عيمج نم

 نب خاص وه ( نايح نب خاص انثدح ) دم نب نمحرلا دبع وه ( ىبراحا انريخأ ) سلآ نب هللا دبع نبا وه ةمامثو

 هللا دبع نبأ وه.زيزعلا دبع انثدح ىح نب خاص انئدح درفملا بدالا ىف هدنع عقوو « نسحلا دلاو ىح نب حلاص

 اك ملس مأ ليقو « فنصلا دنع اک رشبم مأ ىه ( نينثاو : لاق نينثاو ةأرما تلاقف ) لالب نبا وه نايلس ینلدح

 باهولا دبع نب هللا دبع  ىناربطلل طسوالا ىف اک نميأ مآ ليقو « ةرسيم ىبأ نباو نارشب نباو یارطلاو دمحأ دنع

 ليق ىناثلاو ءدوعسم نبا امهنم هتياور ىف هجام نبا ىمس ( نالفو نالف ثدح اک ) ديز نبا وه دامح انثدح لاق

 ليعامسا نبا وه ( یسوم ینثدح ) بيبص نبا وه ( زيزعلا دبع نع ) ديعس نبا وه ثراولا دبع , ةريره وبأ وه

 نبأ وه يحب نع نمحرلا دبع نبا وه نابيش , فیرط نبا وه فرطم نع «ىروثلا ره نايفس نع عيكو )ىذوبتلا

 مهنم ليتقب ةكم حتف ماع ثيل ىنب نم الجر اولق ةعازخ نأ) فوع نب نمحرلا دبع نبا وه ةلس یبا نع ؛ ريثك ىنأ

 هلتقو ماشه نبا هركذ عوكألا نب بدينجو ثيل ونب هلتقو قحسا نبا هركذ ىعارخلا هبنم امه نالوتقملا ( هولتق

 . لاقي ةيلهاجلا ىف ليتقب لذا عوک الا نبا لتق ىعازخلا ةيمأ نب شارخ نأ قحسا نبا نعو « ةعارخ مو بک ونب

 ىلع نأ دئاوف نم ءزجلا رخآ ىف انیور < ثيدحلا لتقلا نع كيديأ اوعفرا ةعازخ رشعم اب مقلب ینلا لاقف رحآ هل

 : لاقف « ها لوسر اب یل بتكأ لاقف نیلا لهأ نم لجر ءا ) لعآ هقاو ةيمأ نب لاله لتاقلا مما نأ ةميزخ نا

 ( شيرق نم لجر لاقف ) كلت قم ىنلا ةبطخ وه بتكي نا لوئسملاو ةنونم ءاب هاش وبأ وه ( نالف یال اوبتکا

 نع هبنم نب بهو « بیرغ وهو هاش همسا نأ ةبيش یآ نب ركب ىلأ فتصم ىف عقوو « بلطملا دبع نب سابعلا وه

 نع اضيأ كلذب ةنييع نبا ربخآ اربع نأ ىأ رانید نبا وه ورعو ايهو عبات ىأ ( رمعم هعبات ) مامه وه هيخأ

 جوز ةيموزخا ةريغاا نب ةيمأ ىلأ تذب دنه ىه ( ةلس مآ نع ) ةيسارفلا ثراحلا تب یه ( دنه نع ) ىرهزلا

 وبآ وه یخآ ینئدح سيوأ ىبأ نبا وه ( ليعامسا انثدح ) ةبيتع نبا وه ( مكحلا انثدح لاق ةبعش ) لب ىنلا

 مسا ( هسأرب رضخلا ذخأف نالذلا عم بعلي مالغ اذاف . اقلطناف ) لاهنلا نبا وه ( جاجح انثدح ) ديلا دبع ركب

 رمتعلا نبا وه روصنم نع ديلا دبع نبا وه ريرج انثدح ةبيش ىلأ نبا وه ناثع انثدح  روسيج مالغلا اذه

 سنوي نبا وه لیئارسا « مسي مل( حورلا ام ساقلا بأ اي : لاقف مہم لجر ماقف) ۃریم نب قحال وه (لجر ءاج )

 < مصاع نب نان » ةدايز خننلا ضب ىف انه مقو ( ) ١
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 ىبأ نبا وه (ماشد نب ذاعم ان ربخآ ) ىعخنلا ديزي نبا وه (دوسالا نع) ىعيبسلا هللا دبع نب ور (قعا ىبأ نع )
 ركذ نم سنأ مسي مل ( یل ركذ لاق سنا نع ) یمیتلا ناخرط نب نابلس وه ( نأ تعمس رمتعم ) ىناوتسدلا هللا دبع
 نبأ نم هللا لوسر اي : لاقف دجسملا ىف ماق الجر نأ ) ةصقلا بحاص ذاعم نم هعمس نوكي نأ لمتحيو « كلذ هل
 هقفأ لو « مللي نم نیلا لهأ لبمو : لاق نب ىنلا نأ نومزي رمع نبا لاق ) لجرلا اذه مسي ل ( لمت نأ ان أت
 سابع نبا ثيدح ىف اهركذ تبث ( لس هللا لوسر نم هذه

 ها

 ةعاج نع هرکذ كلذ ىف اباب ةبيش ىنأ نب ركب وبأ دقع دقو« ءوضولا ىف ىأ ( هيف فارسإلا للعلا لهأ هرك )
 لاق ) هريغ نعو هسفن نع ىعخنلا مهارباو ىميتلا مهارباو فاس نب لالهو سيق نب ةمقلع مهنم ةمئآلا نم
 نع ممت نب دابع نع ) ديزي نبا وه ( دلاخ نع ) ىبارعأ هنأ ءاجو همسا فرعي ۸ ( ثدحلا ام تومرضح نم لجر
 ( هبلق ماني الو هنيع مانت ب ىنلا نأ نولوقي اسان نإ ورمعل انلق ) ىنزاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع وه ( هع
 لاقو ) كلذ ريغو ليللا مايق باوبأ ىف حيحصلا ىف وهو ةشأاع نع نمحرلا دبع نب ةلس ىبأ ثيدحح نم اذه ىور
 (كتجاح ىلع تدءق اذإ نولوقي اسان نأ ) رمع نبا وه (ءاقرو) ةبلس نبا وه ( دامح نع ) ليعامسا نبا وه (یسوم
 (مالغو انآ ءىجأ) یراصنالا دیعس نبا وه (ىحيان ربخأ نوراه نب ديزي )یراصن الا بويأ بأ لوق نم كلذ تبث
 تنيب دقو « زاجلا ليبس ىلع ايراصنأ هتبسن نوكيف ةريره وبأ هنأ ىل ربظ مث همسا ىلع فقأ مل نكل یراصنآ وه
 نب ديعس وه < کلا ورع نب دیعس رماع نب دوتمالا وه ناذاشو « لی نبا وه ( رضنلا هعبأت ( حرشلا ىف كلذ
 همسا سيردا ربأ « مدقت اک كرابلا نبا وه هللا دبع انربخأ ناهثع نب هللا دبع وه نادبع انثدح « ى ومالا صاعلا
 ةبيسن ىه ةيطع مأ « ءاذ+لا نارهم نبا وه دلاخ انثدح « ةياع نبا وه ليعامسا . مدقت ىنالوخلا هللا دبع نب هللا ذئاع
 اذ] ىرهزلا لاقو ) یبراحا ءاثمشلا نأ نبا وه میلس نب ثعشأ « لسم ىف اک بفيز یھ (هتفبا لسغ ىف ) ةيراصنألا
 تب اغ] و ىروثلا وه اذه نايفس ) هئيعب هقفلا وه اذه : نايفس لاق هب أضوتي هريغ ءوضو هل سيل ءانإلا ف غلو
 دیبا ىف ىبلا دبع نبا هاور نكسلو ىروثلا نود ىرهزلا بحاص هن ال ةنييع نبا هنأ نمذلا ىلإ ردابتلا نال هيلع
 « هركذف لاقف ىروثلا نايفسل هتركذف : ديلولا لاق ىرهزلا نع < یعازوالا نع ملسم نب ديلولا نع محد قب رط نم
 وه دابع «یتاملسلا ورمع نبا نيعلا حتفب وه ةديبعل تلق . دمحم وه ني ريس نبا نع « لوح الا نامیلس نبا وه مصاع
 ىف ناك ) مدقت اك دمحم نب ديعس هيبأ مساو هللا دبع همسا رفسلا یآ نبا نع هللا دبع وه نوع نبا نع ماوعلا نبا
 سيل : زاجحلا لهأ لاقو « ىدقاولا هاور اك یراصنالا رشب نب دابع وه ( مهسب لجر ىرف عاقرلا تاذ ةوزغ
 لك نع هيبأ نع دانزلا بأ نب نجرلا دبع نع س.وآ ىنأ نب لیعایما نع یضاقاا ليعامسا هاور ؛ ءوضو مدلا ىف
 بسنلا ىرضح هنال فانت امینی سيلو «یرضح هنأ مدقت ( ثدحلا ام ىمجتا لجر لاقف ) ءابقفلا نم کردا نم
 «بلاط ىبأ نب ىلع هوبأو ةلوخ ةيفنحلا مما (ةيفنحلا نب دمع نع) ىلعي ايأ یکی ىلعي نبا وه رذنم  ناسللا ىمجعأ
 هاور ‹ اص لجرلا اذه مسا ليق ؛ ( رطقي هسأرو ءا رادفالا نم لجر ىلإ لسرأ ) هلوق . لیش نبا وه رضنلا
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 لسم قو ءاضيأ لاوکشب نبا هركذو جدخ نب عفار هنأ ینارطل طسرالا قو ؛ هتامهبم ىف ديعس نب ىنغلا دبع

 نبا یورو « نابتع نب هللا دبع عناق نبال ةباحصلا ىف عقوو « ام رسفي نأ نكميف كلام نب نابتعل ىرخأ ةصق

 وه یک نع نوراه نب ديزي « مزاح نب ريرج نبا وه بهو همات « یراصنالا ناثع ی ال ةصقلا هذه وحن نكسلا

 كلام لئسو « مهاربا نع نايلس ی نبا وه داح لاقو < ىقثلا ديجلا دبع نبا وه باهولا دبع « ىراصنالا ديعس نبا

 (.دیز نب هللا دبعل لاق الجر نأ ) هحيحص ىف ةميزخ نبا هنيب عابطلا نب ىءدع نب قحسا وه كلذ نع هلأس ىذلا

 ةياور ىف نكل ورع دلاو ىع وه لئاسلا نوكيف هللا دبعل لاق هنأ قيرطلا هذه نم ىعفاشلل مالا ىف عقو
 دنع ىرخأ

ی نب ورمع دج وهو ؛لأس امهالك نوكي نأ زوجيف ديز نب هللا دبع لأس نسح ىبأ نب وربع تدبش فنصملا
 

 وبأ لاقو ) فزالا ةرامع نب یع نبا وه ورم نع بيهو « هيبأ مع هنال هتل زنم وه امن او ةةيقح هدج وه سيل

 ىموم وبأ كاذب بطاخلا ( هنم اب رشا امل لاق مث هيف متو هيف هبج و هيدي لسضف ءام هيف حدقب عقل ىنلا اعد یموم

 هللا لوسر مث ىذلا وهو : لاق عيبرلا نب دومحم ىنربخأ : لاق بابش نبأ نع یزاغلا ف فلؤملا هدنسآ اك لالبو

 2۱ ىلع رضتقا لب ربا ركذي لو : تلق . مرتب نم مالغ وهو هبجو ىف لَ
 هذه نم زوكذم ربخلاو ةضرتعملا

 اردپ دبش نم ناكو « ىراصنالا كالام نب نايتع عمس هنأ دومحم معرف هتيقبو ةعاج لفاونلا ةالص باب ىف قيرطلا

داو منیب و ىنيب لوح ناكو ءملاس ىب ىوقل لصأ تنك لوقب
 روسلا نع ةورع لاقو ) هل وطب ثيدحلا ركذف ء

 ديزي نإ بئاسلا تعمس) نمحرلا دبع نبا وه دعا نع هريغو ىزانملا ىف هنیب اك کلا نب ناورم وه ( هريغو

 : لاق هيبأ نع ىحي نب ورمع نع لالب نبا وه ناييلس انثدح دلخ نب دلاخ انثدح ىملس ابمسا ( ىتلاخ ىب تبهذ لوقي

 وه ريج نبأ یلدح رعسم درز نبا وه داح انثدح دد م۰ انثدح نح أ نب وره وه ءوضولا رکی یمع ناك

 هدج ىلإ هبسن ربج نب هللا دبع نب هللا دبع

 لسغلا باتك ىلإ نيفخلا ىلع حسملا باب نم

 نب ر یوم ةيمأ ىلأ نب ملاس وه رضنلا وبآ ىنث د « ىرصملا ثراحلا نبا وه وربع نع «هللأ دبع وه بهو نبا

لع ىنلا رم« جشالا نب هللا دبع نبا وه ريكب نع وربع « هللا ديبع
 ىنلا رم ةياود ىفو « نابذعيل ام) لاقف نيرقي ه

 نکسله ءاسن روبق ىلع رم رباج ثيدح نم ىناربطلل طسوألا ىف عقوو « نايذعي نيناس:إ توص عمسف طئاخح هي

 ىب نم نیببق ىلع رم: هظفل و هجولا اذه نم بيغرتلا باتك ىف ىنيدملا یموم وبأ هاورو « راجنلا ىنب نم ةيلهاجلا ىف

 ىبارعأ ءاج ظفل فو ‹ دجسملا ىف لوس ايبارعأ ىأر « ةميغلاو لوبلا ىف نابذعي امبعمف ةيلهاجلا ىف اكاد راجنلا

 وذ یبارعالا اذه ما نإ ليق « سانلا هلوانتف لابف دجساا ىف يبارعأ ماق ةريره ىبالو  دجدلا ةفئاط ىف لابف

 هنأ عفان نب هللا دبع نع ىخضراتلا ركب وبأ ركذو « ةباحصا بانک ليذ ىف یموم وأ هاور ىناعلا ةرمهيوألا

 ىلع لابف یب لس هللا لوسر ىقأ : تلاق « ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام یمیّتلا سباح نب عرق الا

هنآ دانسألا اذ ماشه نع ةاطرأ نب جاجا قيرط نهىنطقرادلا یور «هيوث
 وحن عقوو ءديبزلا نب هللا دبعب تتآ ا

 هاور صاقو ىأ نب ةبتع نب مشاه نب ناملسلو ماحلا هاور “لع نب نیسحلا كلذ
 نصح تذب سيق مآ نع هدنم نیا

 راصت الا نم قرطلا ضعب ىف موق ةطابس ؛هرأ ملف ابا مسا امأو «ةماذج ليقو « ةنمآ ابمسا ريذص اهل نباب تن اهنأ
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 دنسم ىف ثيذحلا ضيحت انادحإ تيأرأ : تلاقف « مل ىنلا ىلإ ةأرما تءاج : تلاق ركب ىلأ تذب یه ءامسأ نع
 ىف ایرق قأيسو عضاوم ةدع ىف اريثك كلذ عقو ا اهسفن مهم نأ ىف دعب الو « ةلئاسلا ىه ءاعآ نأ ىعفاشلا مامإلا
 وه لئاقلا أضوت مث يأ لاقو لاق  نيخيشلا طرش ىلع هدانسإ لب هنم مو فيعض هنإ ىوونلا لوقو هريظن ةذاعم
 سان مدق لاق سنآ نع « نوراه نبا ليقو « عيرز نبا وه ديزي انثدح ةبيتق هيبأ نع كلذ ىكح ةورع نب ماشه

 «ثيدحلا مراثآ ىف ثعبف راهلا لوأ ىف ربا ءاب معنلا اوقاتساو مب ىنلا ىعار اولتق هيفو « ةنيرع وأ لكع نم
 نإ یوم کدو دعس نبأ كلذ رکذ رشع ةمخ معنلا تناكو راج نب زرک ةيرسلا ريمأ مساو راس لوتقملا یعارلا مما
 ةيرسلا ريمأ ناك هنأ لجبلا هللا دبع نب ريرج ثيدح نم ىرطلا ىورو « ديز نب ديعس ةبرسلا ريمأ مسا نأ ةبقع
 ىبأ نب ةلبج نب رمع نب هللا دبع وه نادبع نأ مدقت ىبأ یربخآ نادبع انثدح زازقلا ىسيع نبأ وه نعم « حصي الو
 روزجلاو لبج وبأ لئاقلا ,نالف ىب روزج ىلسب “ىج كأ ضعبل مهضعب لاق ذا « ةرمعبلا نم هلصأ یزورلا داور
 باتک ىف هام هظفحأ لف عباسلا دغو هیفو « سم ىف اك طيعم نأ نب ةبقع وه موقلا قشأ ثعبناف هيفو « حمج ىنبل
 وه نايفس انثدح یایرفلا وه فسوب نب دمع انثد- ىورخلا ةريغملا نب ديلولا نب ةرامع « تيقاوملا باب ليبق ةالصلا
 نع ىوري وهو ىدنكييلا فسو» نب دم نع ىور ىراخبلا نال احضاو ناك ناو انه اذه ىلع تہب امتإو « ىروثلا
 كلذي مزج یروثلا نع ىبايرفلا ةياور نم وه امن ثيدحلا اذه نكل ديمح نع اضيأ ىوري وهو ةئيدع نب نايفس
 نب معن ةياور ىف هانيب اک مالسلا هيلع ليربج وه هل لئاقلا ربكالا ىلإ هتعفدف ربك ىل ليقف امهريغو معن وبأو فلخ
 وه روصنم نع « یروثلا وه نايفس انربخأ هللا دبع ؛ يللا ديز نبا وه ةماسأ نع « كرابملا نبا نع ابقلع قلا داح
 رمتعلا نبا

 ةالصلا ىلإ لسغلا باتك نم
 هللا دبع وه ةشئاع وخأو انأ تلخد لوقي ةبلس ابآ تعم « صاقو ىبأ نب دعس نب رمع نبأ وه صفح نب ركب وبأ

 ىدجلاو دسأ نبا وه زه لاقو ركب ی نب نمحرلا دبع هنأ ىدوادلا حراشلا معزو لسم ىف اک اهعيضر ديزي نبا
 ريبكلا ةياور نم اذهو نيسحلا نب ىلع نب دمت وه رفعج وبأ انثدح لاق قحا ىبأ نع « مهاربا نب كاملا دبع وه
 دعب فل ول هب حرص اك بلاط ىبأ نب ىلع نب دمع نب نسحلا وه ىنيفكيام لجر لاقف هیفو  هنم انس رغصأ وه نم
 یآ نبا وه ةلظنح نع هذع دحاو نع انهیورو « هنع یراخبلا رنک أ دلخم نب كاحضلا وه مصاع وبأ“ نیش دح

 «هدمب ىذلا ثيدحلا ىف اک دعجلا ىبأ نبا وه ملاس ینثدح شالا ركب ىبأ نب دمع نبا وه م.اقلا نع ىحجلا نايفس
 نع مزاح نب ريرج نبا وه بهوو مهاربا نبا وه لس داز انیث ديعس نب حلف3 جرخ لو « ديمح نبا وه حلفآ
 بهو قیرط نم هجرختسم ىف ليعامسالا هدنسآ دقف مو هنأ رهاظاو بیهوو انه تایاورلا ضمب فو « ةبعش
 ال هيف كش هناکو ثيدحلا یوار شععالا وه ناملس ءال مأ ةثلاثلا ركذأ یردآ ال ناملس لة ةبعش نع ريرج نبا
 هبفو دم وه ىدع يأ نبا , امالث وأ نيترم هيفو شالا نع دحاولا دبع ثيدح ند هلبق مدقت دقف ءهب ثدح
 نم باوبأ دعب هركذ دقو « انه ركذ لوعفم ىراخبلا ركذي مل نمحرلا دبع ابأ هللا محري : تلاقف ةشناما هتركذ
 تبيط انأ : ةشئاع تلاقف ابيط خضنأ ام امرع خبصأ نأ بحأ ام رمع نبا لوق ةشئاعل تركذ : لاق « هجولا اذه



 يبأ ىنثدح ماشه نب ذاعم تيدح « رمع ن هلل دبع وه نمحرلا دبع ابأ نأ اذه ربظو ثيدحلا ركذف اب هللا لوسر

 ةرشع یدح] نهو راهلاو لیلا نم ةدحاولا ةعاسلا ىف هئاسن ىلع رودي مللي ینلا ناك : لاق سنأ انثدح ةداتق نع

 | مآو ربع تنب ةصفحو ركب ىفأ تب ةشئاع نه مسقلاف ةوسن عست میثدح اسنآ نأ ةدانق نع دیعس لاقو « كيدحلا

 ثراحلا تنب ةيريوجو ةعمز تني ةدوسو نایفس ىلأ تنب ةبيبح مأو شحج تنب بشزو ةيمأ ىلأ تنب ةبلس

 هلبق تتام ةعرخ تنب بنيز نال ثراحلا تنر ةنوميم وأ نيكاسملا مأ یهو ةميزخ تب بيزو ىح تنب ةيفصو

 اذهو عسنلا حاکن لنکتسا نكي مل تقام اذإ بنيز نآل ةنوميم دع اذه ىف هبشالاو نبنم جوزت نم رخآ ةنوميمو

 « ناتيرس اههو ةيريضنلا ةناعرو ةيطبقلا ةيرام ام دازأف ماشه ثيدح ىف ناتدئارلا امأو < ديعس ةياورل قفاوم

 ةعزخ تلب بنيز هتابح ىف تتامو ةيرامو اعست نهتم فلخ لي ینلا تام الو اييلغت ةوسنلا ىف اهدع امنو

ثع هنأ مدقت ءاحلا حتفي نيصح ىبأ نع ةمادق نبا وه ةدئاز « ةناحيرو
 ىلسلا وه نمحرلا دبع ىنأ نع « مصاع نب نا

 نب دادقلا وه لأسي نأ الجر ترمأف ءاذم الجر تنك لاق بلاط ىنأ نبا وه ىلع نع « بيبح نب هللا دبع هساو

 دادقملاو راع ىلع ركاذت اضيأ هيفو « رساي نب راع ترمأف ىنا ربطلاو ىثاسنلا فو « اذه دعب هدنع تبث اک دوسالا

ةديح نب ةيواعم نب مكح نبأ وه زهب لاقو « كلذ نع مقلط ىنلا الس لع ام لاقف ىذملا
 تاب ءىناه مآ ىريشقلا 

عيفن وه عفار ىلأ نع  ىنزملا هللا دبع نبا وه ريكي ؛ دم هعما ليضف نباو ةتخاف بما لاقي بلاط ىنأ
 هعبات « غئاصلا 

 يحي لاق : لاق « ملعملا نيسحلا « راطعلا ديزي نبا وه نابآ انثدح لیعاعا نبا وه یسوم لاقوء:قوزرم نبا وه وربع

 نبا هاور دوعسم نبا وه كلذ لئاق ليئارسا ىنب ىلع ضيحلا لسرأ ام لوأ ناك موضعب لاقو « ریثک ىنأ نبا وه

 "کلا انثدح یدسالا كلام نب دوعسم هجا نیزد ىلأ ىلإ امسا ىلع فقأ مل همداخ لسري لئاو وبأ ناكو ةبيش ىنأ

 _ قحا وبأ ءائيش ةورع نب ماشه نع کل ىراخبلا جرخ لو یاوتسدلا هللا دبع بأ نبا وه ماشه انثدح مهاربا نبا

 نأ ینابیشلا نع «یروثلا وه نایفس هاورو « ناحطلا هللا دبع نبا وه دلاخ هعبات زوريف نب ناملس همسا ىناييشلا

 عم تفكتعا هدعب ىذلا ثيدحلا فر « هذجت ةنالف تناك ءىش اذه نأك : تلاقف رفصملا ءام تأر ةشئاع

 ةأرلا هذه نإ ليقف ىلصت یهو ءا عت تسطلاو ة رفصلاو مدلا ىر" تناکسف هجاوزآ نم ةأرما ملل هللا لوسر

 ما امنأ ىورحلا رذ بأ قيرط نم ةحيحص ةخسن ةيشاح ىف تيأرو « شحج تفب بنيز لیقو « ةعمز تفب ةدوس

 نب روصنم « نيريس « تذب یه ةصفح نع بويأ , ءاذحلا وه دلاخ نع رمتعمو عیرز نب ديزي نايفس ىنأ تب ةبيبح

 : تلاق راصنالا نم ةأرما نأ ىجحلا ناثع نب ةبيش تذب یهو همأ یه ةيفصو ىردبعلا نمحرلا دبع نبأ وه ةيفص

لاو ةمجملا نيشلا حتفب لكش تفب ءاممأ اهنأ لسم ىف ضيحلا نم لستغأ فيك
 فيحصت هنأ یطایمدلا یعداو فاك

 نبأ مزج هبو نکسلا نب ديزي تنب ءایمآ یهو اهدج ىلا تبسن اهنأو نون هرخآو ةلمبلاب نكسلا باوصلا نأو

 « نيتأزما انوکی نأ عناملا اف الإو موتلا درجم ةحيحصلا رابخألل در وهو بيطخلا هلبقو « حیقلتا ف ىزوجلا

 ىلع وبأو یندملا سوم وبأو رهاط نبا مزج كلذبو مولا هنع ىتتئاف لس ىف اك ةبيش أ نبأ فنصم ىف عقو دقو

ز تنر غلبو « دعس نبأ وه مهاربا انثدح ليعامسا نب یموم انثدح ءلعأ هتاو ىنايجلا
 نوعدب ءاسن نأ تباث نب دي

 موثلك مال الإ ةياور نبنم دحال رآ و موثاك مأو ةرمعو ةندحو قا مأ تانبلا نم تباث نب ديزل حيب اصملاب

 اذإ امتالص انادحإ یزعتآ ةشئاعل تلاق ةأرها نأ ةذاعم یه ابنآ رهاظلاف رع نب هللا دبع نب ملا ةأرما تناكو



 عما رغ اهتخأ جوز ناكو اهتخأ نع تمدخ فلخ ىنب رصق تلف ةأرما تمدقف سم ىف اك ةذاعم یه ةلئاسلا تروطت
 ةيراصن لا ثراحلا تذب ةييسن ابمساو ةيطع مأ یه اهتخأو 2 یه ةأرملا ةوزغ ةرشع ینث مس هللا لوسر
 دشت سيلأ هيفو «تاحلطلا ةحلط دج ىعازخلا فاخ ىلإ بوسذم فلخ ىنب رصقو() وه ةيطع مأ جوزو
 « شحج تذب یه نيس عبس تضيحتسا ةييح مآ نأ كلذ هبشأ امو تارمباو ىنمو ةفلدزم ىنعي اذکو اذكو ةفرع
 ایش ناملس هبخأ نع یراخبلا جرخ لو هللا دبع وه ةديرب نبا نع « معلا نيسح ىح تذب یه تضاح دق ةيفص نأ
 لوسر عبف تك.اهف ةدالق اهتخأ ركب ىلأ تذب یھ ءاممأ نم تراعتسا لسم ىف اك ةيراصن لا بعك مأ ىه ةأرملاو
 اسانو ريضح نب ديسأ ثءبف لاق ىرخأ ةياور ىف هدنع تبث اك ريض نب ديسأ وه لجرلا اهدجوف الجر لس هللا

 ءاجو ىمفاشلا دنسم ىف م ثیدلا ىوار مبج وبأ وه هيلع لف لجر هيقلف لمج رب وحن نم هلي ىنلا لبقأ هعم
 « همسا ىلع فقأ مل باطخلا نب ردع ىلإ لجر ءاج هيفو « ىهرملا هللا دبع نبأ وه كرذ نع ذفنق نب رجالا هلم

 ىتلا ةياورلا ىف أك ديعس وه نمحرلا دبع نباو ليمش نبا وه رضنلا لاقو « ةيدابلا لهأ نم لجر ءاج ىناربطلا ىفو
 نالف ظقبتسا نم لوأ ناكف هيفو « یدراطملا ناحام نب نارمع وه ءاجر وبأ انئدح « ىنارعألا وه فوع « ابلبق
 كمنمام لاقف موقلا عم لصب مللزتعم لجرب وه اذاف هيفو « هدنع ريرز نب مس ةياور ىف اک قيدصلا ركب وبأ وه
 ىوار نيصح نب نارمع وه انالفو ايلع اعدف هيفو ؛ عفار نب دالخ هنأ معز نم مهوو مسي مل لجرلا اذه نالف اب
 ةأرالا هذه مسا ىلع فقأ ل نيتداز» نيب ةأرما ایقلف هيفو . اضيأ ريرز نب مس ةياور ىف اذك ربخلا

 ةالصلا باتك 0

 لاق « یحولا ءدب ىف یم ىذلا ىنعي لقره ثيدح ىف برح نب رخص وه نايفس وبأ قد ابا نبا لاقو
 ىراصنالا ةبح ابأو سابع نبا نأ یراصن لا مزح نب ورمع نب دمت نب ركب وبأ وه مزح نبا ینزبخاف باهش نبا
 نزاخل ليربج لاقف هيفو ء«ةدحوملاب وهو ورمع دبع نب رماع ةبح ىبأ مما ىزارلا ةعرز وبأ لاق نالوقب اناك
 وه مهاربا نب ديزي ديعس یبا ثيدح نم طسوالا ىف ىناربطلا هاهس ليعامما ايندلا ءامس نزاخ مسا ؛ حتفا : ءامسلا
 لب انين ان رمآ اهقیرط نم نيديعلا ىف هدنع عقو انرمأ تلاق ةييسن یه ةيطع مأ نع نيريس نبا وه دم نع ىرتسنلا
 مزاح وبأ لاقو « هيلع لدیام ضیا ىف مدقتو ىرخأ ةياور ىف اك اهسفن ةيطع مأ ىه ةلئاقلا : ةأرما تلاقف هيفو
 اك تماصلا نب ةدابغ نب ديلولا نب ةدابع وه لئاق : هل لاقف هيفو « هللا دبع نبأ وه رباج ىلص : رايد نب ةبلس وه ٠

 رايس نب رماع ءزج قوت, اضيأ كلذ نع هالأس تراحلا نب ديعسو ردکشلا نب دمع نأ ىراخبلا دنعو لسم ىف
 نبا وه ةيلس ىلأ نب رمع نع ريبزلا نب ةورع وه ىبأ ىتثدح ماشم انثدح ىح ء اضيأ كلذ نع هلأس ىربقملا ديعس نأ

 معز هيفو « كلذ مدقت اك ديزي وه ةرم ابآ نأ ملاس وه رضنلا ىبأ نع« ی ىنلا بيير دسالا دبع نب هللا دبع

 هيفو « مشاه نب دسأ تنب ةمطاف امپمآو بلاط ىبأ نب ىلع وهو حيحص امهالكو ىبأ نبا وحلا ةياور ىف « ىأ نبا
 ىلع ربلا دبع نبا كلذ ركنتسا دقو « ةدعج وهف ابنا نالفب دارملا ناك نإ هريغل اعبت ىزوجلا نبا لاق ةريبه نب نالف

 < جوزلا مسا ىلع الو ةأرملا مسا ىلع فقأ مل» ىرابلا حدف فو هلصأب نيعضوملا ىف ضايب (۱)
 ةمدقلا # ۲۳ م
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 دلو ةريبل نوكي نأ لاتحا ىلإ هريغ لامو ريغص وهو ةبلسم یهو هتخأ نبا لتق موري ايلع نأ دعبي لاقو هلاق نم
 ناكو « مع د هظفل هتياور نم طقس نوكي نأ لمتحيو « كلام ةياور یهو ةياورلا اذه ىف ام !ذبف *ینام مأ ريغ نم

كو « ةعيبر ىبأ نب هللا دبع وأ ماشه نب ثراحلاب رسفي نأ قداص وهو ةريبه مع نبا نالف هيف
 ىبأ نب ريهز كلذ

 لاومألا باتك ىف ديبع وبأ هجرخأ ام ايش كلام ةياور ىف نأ ىلع لدي او بسذلا ىف راكب نب ريبزلا دنع ام ىلع ةيمأ .

 رسفي نأ حصي الو ةريبه نب نالف وأ ةريبه هيف لاقف « هئيعب ثيدحلا اذه ىف كلام نع یدبم نب نمحرلا دبع نع

 نكل همسا ىلع فقآ مل ( هلأس الئاس نأ ) هلق . هيفام ةيقب دابجلا ىف ىأيسو « بره ناك هنال ة ری هتراجأ ىذلا

 « نيطبلا وه نارمع نب ملم نع « شحعالا نابوث لئاسلا نأ طوسبملا هباتك ىف ىمخرسلا نا نيدلا سمش ركذ

 نوكي نأ لمتحيو « ةباحصلا تالسرم نم اذهو ةبعكلا تذب امل شيرق عم ىنعي مهعم لقني ناك ةدابع نبا وه حور

 « نيديس نبا وه دمحم نع بويأ « لءآ هتلاو كلذل هب سنأتسي ام قايسلا ینف بلطملا دبع نب سابعلا نع هذخأ رباج

 دحاو ةيمست ىلع فقأ مل باطخلا نبا ىأ رع لجر لأس مث هيفو « دحاولا بوثلا ىف ةالصلا نع هلأسف لجر ماق هيفو

 ةصيبق « ها ىلع فقأ مل مرحلا سيلي ام لجر لأسف هيفو « مدقت اک نمحرلا دبع نب دم وه بلذ ىبأ نبا « امہنم

 دو ىللسألاو ددهرج لاقو « نمحرلا دبع وه ىلاوملا ىبأ نبا « مهام نم رأ مل نينذؤم ىف ىروثلا وه نايفس انثدح

 بک رو « ىرعشألا سيق نب هللا دبع وه ىموم وبأ لاقو ءهدج ىلإ بسن شحج نب هللا دبع نب دمع وه شحج نبا '

 « بيبص نبأ ىنعي زيزعلا دبع لاق دم : اولاقف « كلام نب سنأ مأ جوز وهو ىاصنالا لبس نب ديز وه ةحلط وبأ
 نم ةيراج ذخ لاق هيفو « همسا ىلع فقأ مل جلي ىنلا ىلإ لجر ءاج ىنانبلا تباث وه سيخلاو نیا ضعب لاقو

 ةنانك و : تلق . ىلكلا ةيحدل هتخآ ىطعأو عيبرلا نب ةنانك ذثم وي لتق ب ىنلا نأ یمفاشلا مالا ىف «اهريغ ىسلا

 هل لاقف هيفو « ابجوز تخأ اع اضوع هاطعأ ةيحد نم ةيفص داعتسا امل إب ىنلا نأكف ىح تاب ةيفص جوز ناک

 بیعش ان ريخأ عفان نب كحلا وه ناهلا وبأ انثدح « كلام نب سل ةدلاو ناحلم تذب یه ملس مأو ىنانبلا وه تباث

 نبأ وه ثيللا ء روپشلا ىلع رماع همساو ىودعلا ةفرذح نيا وه مبج ىبأ لإ ارْيْثك رركت ىصحلا ةزح ىبأ نبا وه "

 ىع ةنالف یوم نالف هلمع « مدقت اي ىنزيلا هللا دبع نب دئرم وه ريخلا ىلأ نع « بييح ىبأ نبا وه ديزي نع « دعس

 راجنلاو « أطخ وهو ةباحصلا نم نيعلا فرح ىف مصعب اهرکذف ةثالع لاقف هاورلا ضب ابفحم ةيزاضنأ ىه نيثملا

 ميدقتب ةبيصق ليقو « ةصيبق ليقو « قازرلا دبع ةياور وهو مال هرخآ ليقو « فاقلاو ةدحوملاب موقاب.همسا لبق .

 مهثيداحأ تحرش دقو « ربشأ لوالاو حابص ليقو « بالك ليقو « مهاربا ليقو ءانيم ليقو « نوميم ليقو ءداصلا .

 ی ثيدح نم ىدقاولا ىور نکل رمع نبا تبدح نم قأیسو یرادلا مم هلمع ىذلا نإ ليقو « ةباحصلا ىف ىناتك یف

 هت دج نأ « رب ىنلا لوم عفاد وبأ هلع ىذلا نأب ىرذالبلا مزجو سابعلا لوم بالك هلمعف هب راشأ امت نأ ةريره

 ناك كلام نب سن نإ لاقيو « ةحاط ىلأ نب هللا دبع نب قعسا ةدج لب ليقو « كلام نب سنأ ةدج یه ليق « ةكيلم

 هم ال هوخأ ةحلط ىبأ نب هللا دبع نال كلام نب سنأ مأ ىبف ةدج ركن ناف قحا ىلإ هديب ريشي هتدج نإ لاق اذإ

 الإ و تبث ناف « سنأ ةدج ةكيلم نأب تاقبطلا ىف دعس نبا مزجو روبشملا ىلع ةكسيلم ملس مآ مسا سلو ماس مآ

 كلاا دبع هركذ ةريص هما ملیلاو « ثيدحلا اذه ىف ةروكذملا زوجعلا یهو همال قحا ةدج نوکت نأ زوجيف

 دو زا نبا وه ةورع نع « كلام نبا وه كارع نع « باح ىبأ نبا وه ديزي نع ثيللا « ةضاولا ف بيبح نبا
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 نبا وه ناطقلا بلاغ « ةشت ؟اع نم هعمس هنأ ىلع لوم هنأ یأسو « لسرلا ةروص هتروص اذه هثیدح و یمبات وهو

 حرص اک دوعسم نب هللا دبع باحمآ بجمب ىنعي مهجعي ناکو : مهاربا لاق ىنزملا وه هلا دبع نب ركب نع « هللا دبع

 فورعملا نايح نبا وه لصاو نع« نوميم نیا وه ىدبم « ةماسأ نب. داخ وه ةماسأ وبأ  هريغو ةم زخ نبا هب

 نع « یدنک هنأ ةميزخ نبا حيمص ىفو « همسا ىلع فقأ مل الجر ىأر ةبلس نب قيقش وه لئاو .ىبأ نع « بدحالاب

 جرعالا نحرلا دبع وه زمره نبا نع « ةعيبر نبأ وه رفعج

 دجاسملا رخآ ىلإ ةلبقلا لابقتسا باب نم

 نبا وه ءاطع كلما دبع وه خرج نبا« رج نبا وه ادهاجب تعمس ناملس نبا وه فيس نع « ناطقلا وه يڪ

 لیئارسا ءانورقم هل جرخأ بئاسلا نب ءاطعو ليق ام ىلع ريسفتلا ىف الإ ىناسارخلا ءاطع نع هدنع سیلو حابد ىبأ
 موق ىلع كرف عجر مث لجر عقلي ىنلا عم ىلصف « ررکت هللا دبع نب ورم مع ره نما وبأو قحا ىلأ ن سنوي نیا وه
 دبع نب دمع « ثاوتسدلا هللا دبع ىبأ نبا وه ماشه انثدح مهاربا نبا وه ملم انثدح , دابع هنأ نامبإلا ىف مدقت

 ذإ حبصلا ةالص ىف ءابقب سانلا انيب « اًبيش رباج نع لفون نب نمحرلا دبع نب دمحم جرخم ملو نابوث نبا وه نمحرلا

 كيب: نیا وأ بهو نب دابع وه ليق تآ مءاج

 نأ هلاسرا عم ديج دنسب ةبيش ىبأ نبا ىف« نيرحبلا نم لا« لِي ىنلا ىتأ هيفو « نایبط نبا وه مهاربالاقو
 نب ءالعلا وه هب لوسرلا نأ یدقاولل ةدرلا فو « جارخلا نم ىرضحلا نب ءالعلا هب لسرملاو فلأ ةئام ناك لاما

 الجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ هللا لوسر اب : لاق الجر نأ « بلاط ىبأ نبا وه اليقع تيدافو ىنقثلا ةثراح

 جرزفلا نب فوع نب لاس ونب مم ىوقل ىلصأ انأو هيفو دلاخ نبا وه ليقع « ىنالجعلا رم وع لئاسلا نأ حاكنلا ىف أيس
 نأ مبضعب معزو نيذه نم دحاو مم ہا ىلع فقأ مل قفانم كلذ مهضعب لاقف نشخدلا نب كلام نيأ مهنم لئاق لاقف هيفو

 ىه ةبيبح مأ نأ ىب راح ا ءاثعشلا ىبأ نب ت ثعشأ وه ماس نب ثعشالا نع « ثيدحلا ىوار كلام نب نابتع وه ىناثلا

 ديزي وه حايتلا ىبأ نع « مدقت اك لِي ىنلا جاوزأ نم امهو ةنمآ بأ تنب دنه یه ةلس مأو نايفس نأ تنب ةلمر

 مصاع نب صفح نب رع نبا وه هللا ديبع اشدح « ديز نب دلاخ وه بویآ یبا ءانفب قلأ ىتح هيفو « ىعبضلا دیح نبا
 ناقهدلل هلاق مكسئانك لخدنال انإ رمع لاقو ؛ حلاص موق دوم مم نیبذعلا ءالؤه ىلع اولخدنال باطخلا نب رمع نبا
 هذه مست ل برعلا نم ی ءادرس تفاك ةديلو نأ ةشئاع نع « ناملس نبا وه ةدبع . ماشلاب هتفايضا هاعدتسا ىذلا

 ةبالق وبأ لاقو « حاشولا ةصق اهنع تكح ىتلا ةيبصلا الو یه “وح ىأ نم تفرع الو اهنع ةشئاع تور ىلا ةدياولا
 ةريره ىبأ نع مزاح نأ ثيدح ىف ءارقف ةفصلا باحعأ ناكو ةرابطلا ىف مدقت لكع نم موق مدق ؛ ديز نب هللا دبع وه

 قوصلا ىملسلا نحرلا دبع وبأ هلق نمو ءاياوآلا ةيلح ىف معن وبأ مدرس دقو ليلق دعب هدنع وهو نيعبس اوناك مه
 مزاح يأ نع  تیدحا ىوار دعس نب لهم وه « وه نبأ رظنا ناسنإل لو ىنلا لاقف ليلكإلا ىف ماحلاو ظفاحلا



 — ۰ :تتسن

 فقآ مل رفصت وأ رمحت نأ كابو « ايش ةربره ىلأ نم رانید نب ةيلس مزاح وبأ عمسإ ملو « ةريمع یوم نابلس وه

 كمالغ ىرم ةأرما ىلإ هفو < مدقت اك رانید نب ةلس وه مزاح وبأ ىنثدح زیزعلا دبع « كاذب بطاخملا مسا ىلع

 ديعس نبا وه ىحيو ةنييع نبا وه نايفس « لجرلا اذه مما ىلع فقأ ل مابس هعمو لجر رم ابيرق مدقت راجنلا
 یضاقت هنأ ء یراصن لا ديعس نبا وه ىح نع مهلك كلامو نوع نب رفعجو ققثلا ديجلا دبع نبا وه باهولا دبعو

 وبأ مزج هبو ةأرما الإ هارآ ال ىرخأ ةياور ىف ءادوس ةأرما وأ دوسأ الجر نأ « هللا دبع همسأ دردح ىبأ نبا

 وهو ةنجح ابمسا نأ هيبأ نع ةديرب نبا قيرط نم یورو « نجع مأ اهايسو لسرم دنسب هل ةالصلا باتك ىف خيشلا
 موق اه زن ةيبلسالا ةذيفر ةميخ ىه رافغ ىنب نم ةميخ دجسلا قو هيفو « ذاعم نبا وه ديعس بيصأ « قتلا ىف

 دابعو ريضح نب ديسأ اره نيحابصلا لثم امبعمو ةبلظم ةليل ىف اج رخ لكم ىذلا باححأ نم نيلجر نأ رافغ ىنب نم

 نب ةرق وه (نيتناوطسا نيب ىلصي الجر رع ىأر ) هو ۰ مزاح ىبأ نبا وه ريرج نب بهو لسم ىف اك رشب نبا

 امهمسا ىلع فقأ مل امهب تن نيذهب ىنتئاف بهذا « قیلعتلا قيلغت ىف هتحضوأو هفنصم ىف ةبيش ىلأ نبا هاور سايز

 دبع وه همع نع من نب دابع « رفنلا ةثالثلا كل ذكو كيسي مو معلا ىف مدقت دجسلا ىف وهو لِي ىنلا ىدان الجر نأ

 شيال | نع « نیتمجعع مزاخ نب دمم وه ةب واعم وبأ « هللا دبع نیا وه نوع نبا ىلصو < مدقت اک دیز نب هللا

 نبا انربخأ رضنلا وه ليمش نبا« ديفاسالا حصأ نم وهو اریثک رركست ناوكذ خاص ىبأ نع «نارهم نب نابلس

 لس مث : لاق نيصح نب نارمع نأ تئبن . اضيأ ديفاسالا حصأ نم وهو دحم ره نيريس نبا نع هللا دبع وه نوع

 نارمع نع بلبلا ىلأ همع نع ةبالق ىلأ نع ءادحلا دلاخ وه كاذب هابنآ یذلاو نيريس نب دمع وه كلذ لئاقلا

 یسوم وه كلذ لئاق عفان ىئثدحو « ةثالثلا ننسلا باحصأ هاور ايف ثعشأ هنع كلذب حرصو ةثالث ميف

 ةبقع نبا

 تيقاوملا ىلا ىلصملا ةريس باب نم

 قو « همسا ىلع فقأ ملالجر رمع نبا ىأرو « ةبيتع نبا وه کلا « ةرابطلا ف مدقت ( مالغو انأ ) هلق

 « ضايع نب سنأ ىأ ةزمح وبأ ,ةبيش ىلأ نبا هاور اک ةيواعم دلاو سايل نب ةرق وف تبث ناف رع ىأرو ةياور

 ىف ىزوجلا نبا هاممو عملا نب ناورمل انبا نأ ىئاسنلا ىف عقو هيدي نيب زاتجب نأ طيعم ىنأ ىنب نم باش دارأف

 هيبأ مع نب طيعم وبأ لب طيعم ىبأ دلو نم وه سيل ناورمو كلذك قازرلا دبع فنصم ىف وهو دواد حیقلتل

 دواد هدلاو نوكي نأ زوجيف ةيمأ نب وربع ىنأ نبا وه طيعم وبأو ةيمأ نب صاعلا ىلأ نب کما نب ناورم هنآل

 نافع نب ناثع تنب نابأ مآ همآدواد تدجوف راكب نب ریپ زال بسنلا تعجار مث طيعم ىبأ ةيرذ نم ناورم نبا

 ةبج نم طیعم يأ ىلإ بسن دواد نوكي نأ زوجيف ةيرماعلا كيرش مأ ابمأو ةعيبر نب ةببش تنب ةلمر اهمأو
 معزو « عآ هللاو ازاجب هيلا بسنف همأ نم طعم ىلأ نب ةبقع نب دیلولا اخآ ناك نائع همال هدج نال وأ ةعاضرلا

 باتک ىف عقوو « ناتعفاو امشال و هانی ال طاغ وهو ماه نب ثراحلا نب نحرلا دبع وه زاتجنا نأ ممطععب

 هلعلف اخيش ناك لب اباش نكي مل ذئنيح ديلولا نال رظن هيفو ءاطيعم ىبأ نب ةبقع نب ديلولا ءاج معن ىبال ةالصلا

 ؛كشي ملو افيرخ نيعبرأ رضنلا نأ نع ةنيبع نبا ةياور نم رازبلا دنسم ىف ( نيمب رأ فقي نأ ناكل ) هلق : هنبا
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 مدقت ماقشأ ثعبناف « زوريف نب :ناملس قحا وبأ وه ینابیشلا نع مشه هللا دبع نب دمع همسا باپش نبا ىخأ نبا

 نبا وه روكي نأ لمتحو « قلطتلا اذه مسي ل ةمطاف ىلإ قاطنم قلطناف « طيعم یآ نب ةبقع هنأ ةرابطلا ىف

 ىوارلا دوعسم

 ناذالا ىلإ تيقاوملا نم

 وربع نب ةبقع وه دوعسم وبآ هيلع لغدف « قلا ءدب بانك ىف فاؤملا دنع اک رمملا ةالص ىه ةالصلا رخأ

 ىبأ نع « نابح نبأ حیمو دواد یا نئسلا ىف انيبم كلذ عقو ةالصلا توقو يقلب هللا لوسرل ماقآ وه ليدبج نأو
 اضيأ اذهو مزاح ىبأ نا وه سيق نع « دلا ىبأ نبا ره لیعاسا نع « ديعس نبا وهی ؛نأر رع نب رصأ وه ةرمج

 لو هريغو ىثاسنلا یف ك وربع نب بمک سيلاوب ,أ وه ةلبق ةأرما نم باصأ الجر نأ ررکت و ديناسالا حصأ نم
 ىميتلا وه مهاربا نب دمحم نع « داملا نب دادش نب هللا دبع نب ةماسأ نبا وه هللا دبع نب ديزي نع « ةأرملا مسا فرعأ

 هللا دبع نب هللا دبع سيوأ ىبأ نب ديخلا دبع وه ركب E ا يل

 « نظأ امف نرلا دبع نب ةملس وبأ وه هريغو زمره نب نمحرلا دبع وه جرعالا . لالب نبا وه نابلس نع « ىحبصألا
 لوسر نع هاثدح هيخيش نأ ىنعي امهنأ « لالب نب نايلس خيش ناسيك نب خاص وه عفانو لئاقلا و عفرلاب وه عفانو
 دقو . لالب وه نذؤي نأ نذؤملا داراف ىرخأ ةياور قو « قر ىنلا نذؤم نذأ اركذ نيذللا نيتطساولاب ملي هللا
 نبا وه یحو ىررثلا وه نايفس هعبات « دانسإلا اذب ةبعش قبرط نم امتیاور ل قزولاو یذمرتلا هما حرص

 ىف هل سيل ىرصبلا ةيمأ وبأ ىلسلا وه نمحرلا دبع نب دلاخ انربخآ كرابلا نبا وه هللا دبع ان رخآ ناطقلا ديعس
 نع « ايش کلا نحرلا دبع نب دلاخ نع الو یدبعلا نجرلا دبع نب دلاخ نع وري مو عضوملا اذه ىوس باتكلا
 ماشه « فينح نب لبس نب دعسأ وه ةمامأ ابأ تعم « اهترجح رعق ىف ةشئاع نع هيبأ نع ىنعي ةورع نبا وه ماشه

 دبع نبأ وه نابيش « اريثك رركت « ريبزلا نب هللا دبع ىديملا « یماسالا بيصحلا نبا وه ةديرب عم انك ىناوتسدلا وه

 « ررکتو دیناسالا حصأ نم اذهو « فوع نب نحرلا دبع نبا وه ةلس بأ نع ريثك ىبأ نبا وه ىحي نع « نمحرلا
 نقلا فسوي نبأ وه جاجحلا مدق « اريثك رركتو ربع نب نمحرلا دبع نع ىعازوالا انثدح لسم نبا وه ديلولا

 انلأسف انيف ةالصلا رخؤي ناكف ريبزلا نبا لتق دعب اہاع ناورم نب كاملا دبع هرمأ ثيح ةيوبنلا ةنيدملا ىلإ ین
 لاقو « ىرعشألا سيق نب هللا دبع وه ىمؤم ىبأ نع ركذيو « عوکالا نبا وه ةبلس نع « كلذ نع ىنعي « ارباج

 ةورع نع ىرهزلا نع ناسيك نب خاص تبدح نم هدنع ظفللا اذهب وه ةمتعلاب علي ىنلا متعأ ةشئاع نع مهضعب
 تبث اك اسفن نيعبس مهتدع تناك ثيدحلا ةنيفسلا ىف ىعم اومدق نيذلا ناو انأ تنك: لاق یموم ىبأ نع « اهنع
 نبا ره ناملس نع « سيو ىبأ نب ديملا ديع وه ر 4 وبأ یئدح ةمالس نب رايس وه لابلا ىنأ نع « هثیدح نم

 ساق نب ةا دغ ندوه وهو هبآ نع هتيزك همعاو رکو فآ نع ىعيضلا نارمع نب رصذ وه ما ةرمج وبأ لالي

 هلو . ةبور نب ةرامع نب ركب وأ وه لاق نمل افالخ نيعتف ءدعب ىذلا دانسالا ىف طقف هابأ یھ دقو < یرشالا

 وه هيخأ نع سیوآ بأ نب لیعاسا انثدح «ةبورع ىنأ نبا وه ديعسو « مماقلا نبا ال ةدابع نبا وه ( احور عمج)

 صفح نب ربع نیا وه هللا ديبع نع ةماسأ ىلأ نع « ىحايرلا عيفر وه ةيلاعلا بأ نع « افنآ مدقتملا ديا دبع ركب وبأ



۲۱۲ 

 انثدح « ديز نبا الدایز نبا وه دحاولا دبع ‹ نينمؤملا مآ ةيموزخلا ةيمآ یآ تب دنه ىه ةيلس مأ نع « ىرمملا

 وه لیقو « لجرلا اذه مسي مل ( موقلا ضعب لاقف اليل لب ینا عم ارس ) هلو . ناملس قحا وبأ وه ىنابيشلا

 همحاو ةمثح ىبأ نب ناملس نبا هتينك همساو ركب وبأ وهو هدج ىلإ بوسنم وه ةمثح ىأ نب ركب وبأو « رمع

 ىب م ةسارفلا منغ نب ثراحلا تنب نامور مآ یھ ( ىأو ىبأو انآ وهف ) ےل . ىودع یشرق وهو هللا دبع

 مسي مل اذكو « مسي م مداخلاو ىمبسلا سيق نب ىدع تنب ةميمأ اما ( ىنأرماو ) قيدصلا ركب ىبأ جوز ةنانك
 روك ذملا دبعلا هلم ىنلا نيبو مهيب ناك نيذلا موقلا الو  فایضالا نم دحأ

 :زاذالا باتك

 ىل] هلثم : لاقف اموب ةيواعم عح هنأ ) هلو . ريثك ىبأ نبا وه ىح نع « یئاوتسدلا هللا دبع بأ نبا وه ماشه

 ىدانف ةيواعم دنع انك هظفاو « هنم حضوأ معن وبأ هجرخآ دقو « هرضتخا اذك ( هللا لوسر ادم نأ دبشأ هلوق

 هللا ربكأ هللا : لاقف هيفو « هماهتب ليعامسالا هقاسو « کیبن تمعس اذكه : لاق مث « لاق ام لثم :لاقف ةالصلاب ىدانملا

 الإ هلإ ال نأ دبشأ انأو : ةيواعم لاقف «هللا الإ هل ال نأ دبشأ : لاقف « ريكأ هللا ربكأ هللا : ةيواعم لاقف « زيكأ

 لاقو : ىحي لاق هيف ) هلق . هللا لوسر ادحم نأ دبشأ انأو : ةيواعم لاقف <« هللا لوسر آدم نأ دبشأ : لاقف « هللا

 لوق ةيواعم نع ةمقلع نع رخآ هجو نم ىئاسنلا هجرخأ اك بسسحأ ايف صاقو ىنأ نب ةمقلع وه ( انناوخ] ضعب
 كلام امه « يب ىنلا نالجر ىنأ ثريوحلا نب كلام لوق « مدقت اک لالب دارأف ینمرتا ةياور ف نذؤملا دارأف رذ وبأ

 : ( ةعامجا ) ه ىناربطلا ىف اك ةركب وبأ مهنم یم (لاجر ةبلج عمس) لق . فنصملا هنيب اک همع نباو ثريؤحلا نبا

 ديزي نبا وه (دوسالا ناكو) هلوق . لجرلا اذه مسي مل الجر ىجاني لب ىنلاو ةالصلا تميقأ : لاق سنآ نع هلوق

 « ىرغصلا یهو ةيباصوآلا ةميجه ىهو ءادردلا مأ تمس . دعجلا ىنأ نبا وه الاس تعمس لاق شمعالا « ىمخنلا

 ثريوحلا نب كلام ثيدح « لجرلا اذه مس مل قيرطب ىثمب لجر انيب ثيدح « ةريخ ااف ىربكلا ءادردلا مأ امأو

 الجر ىأر ةنيحب نبا ثيدح ايس اک همع نبا وه هل بحاصو ىوارلا ث رب وا نب كلام كلذب بطاخما امقأو انذأف

 نع نيسحلا نب ىلع نب دمع نب رفعج قيرط نم هانيور اک ةنيح نبا وه « ثيدحلا نيتمكر لصب ةالصلا تميقأ دقو

 هريغو دواد وبأ هجرخأ یراصن لا ديعس نب یجب ىنثدح « رمع نب سیقل كلذ وحن عقوو « السرم هيبأ
 تباثلو «

 نم لجر لاق سنأ ثيدح « مسي مل ةرصبلاب سابع نبا نذؤم « هثيدح نم ىارطلا هجرخأ سامش نب سيق نبا

 نب رذنملا نب ديملا دبع وه دوراجلا لآ نم لجر لاقف « كلام نب نايتع وه كعم ةالصلا عيطتسأ ال ىنإ راصنالا

 وه هلل! دبع نب زيزعلا دبع انثدح « سنأ نع هقب رط نم هنيعب ثديدحلا اذه ضعب هجام نبا ىور « یدبعلا دوراجلا

 ىلصت ناک فيك : ةبالق فال تاق ناسيك نبا وه خاص نع دعس نبا وه مهاربا انثدح « ىسوألا
 لثم : لاق ؟

 یسوم نأ ثيدح ىف) هلوق . رخآ عضوم ىف فنصملا هنيب ىرجلا ةملس نب ورع هيلا راشلا خيشلا مسا , اذه انخيش

 فلؤملا دنع اک لوسرلا اذه مشا ( سانلاب ىلصف « ركب ابأ ىنعي لوسر هاتف سانلاب لصيلف ركب ابأ ىرم ةشئاعو

 لبس ثيدح ىف ) هلِوق . هثيدح نم كلذ ىور هنال دوسالا نب ةعمز نب هللا دبع نوكي نأ لمتعو « لالب ليلق دعب



۲۷٩۳ 

 موق هءارو یلصف لب ىنلا یکتشا ةشئاع ثيدح « ماکح الا ىف فنصملا دنع اک لالب وه ( نذؤملا هءاخ دعس نبا

 یئدح « ىروثلا وه نایفس نع ديعس نب ىحي «حرشلا ىف هتحضرآ ام رباجو سنأو رعو ركب وبأ مهنم ىمس امايق
 ملاس مهمؤي ناکو ) هلق . بزاع نبا وه ءاربلا ىنثدح « ىمطخلا وه ديزي نب هللا دبع ىنثدح « ىعيبسلا وه قحا وبأ
 ىف رايخلا نب ىدع نب هللا ديبع ثيدح م كلذ ريغ ليقو « مشبم هما ةع ر نا ةبتع نبأ وه ( ةفيذح ىبأ یوم

 روك ذم ا ةنتفلا مامإب دارلا « ثيدحلا جرحتنو ةنتف مامإ انل ىلصيو « ىرت ام كب لزنو ةماع مامإ كنإ ناغعل هلوق
 نب دمسأ ةمامأ وبأ هرمأب ناثع راصح مايأ سانلاب لص دقو : لاق ربلا دبع نبا هلاق یولبلا سيدع نب نمحرلا دبع
 لجر فرصتاف ةرقبلاب أرقف « ءاشعلا لصف هموق مؤي ذاغم ناك ثيدح م انه دارلا وه سيلو « فينح نب لبس
 نم دحآ هاور سنآ لاخ مارح وه ليقو « نابح نباو دواد وبأ هاور « بعک ىبأ نب مزح لجرلا اذه مسا
 يأ ثيدح م یاربطلاو ىواحطلا هاورو « بيطخلا هاكح ثراحلا نب ملس ليقو « حيحص دانسإب سنأ ثيدح
 اذاعم مامإلا نوكي نأ لمتحي «نالف انب ليطي ام رجفلا ىف ةالصلا نع رخأتال ىنإ هللا لوسر اي لجر لاق : دوعسم

 وحن ركذف ةليوط ةروسإ حتفتساف ءابق لهأب ىلصي بعك نب بأ ناك هدنسم ىف ىلعي بالو « امارح وأ الس لجرلاو
 هنبا مسأ "ب اي انب تل“رط ديسأ ىلأ لوق م دوءسم ىلأ ثيدح ىف مامإلا ره نوكي نأ لمتحيف « ثيدحلا اذه

 نع رانید نب ورمع ثيدح «لوح الا ناملس نبا وه مصاع انثدح « ديزي نب تباث ةبيش بأ نب ركب وبأ هركذ رذنملا
 دوسالا ثيدح ه لبق تبث اک ءاشعلا ةالص یه مهب للصيف هموق یاب مش لي ىنلا عم ىلصي ذاعم ناك : لاق رباج
 سابعلا امه ضرالا هالجر طخت نيلجر نيب ىدابي جرخ ملي ىنلا ضرم ىف سانلاب ركب ىلأ ةالص ىف ةشئاع نع

 سابع نب لضفلاو ىلع نيب جرخ هنأ لسل ةياور ىفو « اع ةبتع نب هللا دبع نب هلا ديبع ثيدح ىف مدقت اک ىلعو
 ىلع نيب ناك ةنوميم تيب نم هجورخو سابعلاو ىلع نيب ناك ةشئاع تيب نم هجورخ نأب امهیب ىوونلا عمجو
 نم رافصلا لیعا"ا ثيدح نم سماخلا ءجلا ىف هانيورو « ةماسأو ىلع نيب جرخ هنأ ملاعملا ىف ىباطخللو ؛ لضفلاو
 هجام نبالو « ةالصلا ىف وهو ركب ىنأ ىلإ یبتنا ىتح ىردص ىلإ هدنسم هتجرخأ مث : لاق هسفن ديز نب ةماسأ قيرط
 ةبوتو ةررب نيب ديج دنسب ةبيش بأ نبا ةياور قو « رخآ لجرو « ةريرب نيب جرخ هنأ ديبع نب مس ةياور نم
 ًاكوتي جرف یدقاولل ةياور فو « لجر هنأ ىلع لدي ديبع نب ملاس ثيدحو « ةأرما مآ وه لجرأ ةبوت ىف فاتخاو
 هيلع هللا ةمحر ىعفاشلا لمح دقو ؛ ةصقلا ددعت ىلع فالتخالا اذه لمحيف نابوث همالغو سابعلا نب لضفلا ىلع

 هفلخ ىلصي مللي هللا لوس رو مامإلا ركب وبآ ناك نأ « هفلخ سانلا عم ىلصي ركب وبأو مامالا ناك هنوك ىف فالتخالا
 « لعآ هللاو ارارم ایف ةالصلا ىلإ جرخ نوكي نأ دعبي الف ركب ابأ ايف فلختساو امايأ ضرم عللي هنآل ددعتلا ىلع
 ٠ ةرم ةياور قف ةقئاع كلذ ىف عجارملاو « لئاقلا هيف مهبأ فيسأ لجر ركب ابأ نإ هل ليقف ءاضيأ ثيدحلا اذه ىفو
 اف ابنع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ةياور ىفو « اثالث وأ نيترم هتعجار دقل تلاق اهنع رمع نب هللا دبع نبأ نع
 تيلص سنأ ثيدح مه كلذ ىف اضيأ هتعجارف ةصفح ترمأ اهنأ اهنع ةورع ةياور فو « هل یتعجارم ةرثك ىلع یلمح

 نبا وه قحا رع ةئييع نبا وه نایفس انثدح « دمع نب هللا دبع انثدح « ىريحلا ةرمض' همسا انتیپ ىف متیو انآ ۱
 باطخلا نب رع كلذ هل رکذ ینلا ( سانلا كلذ زکذ حبصأ املف ةشئاع ثيدح ىف ) هلو . ةحلط ىبأ نب هللا دبع

 قازرلا دبع هنيب
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 ةالصلا حاتتفاو ريبكةلا باب م ةالصلا ةفص بارنأ 1

 « ربظلا ىه تاولصلا نم ةالص ذئموي انل لصف هقش شحق اسرف بكر ها لوسأب نأ سنأ تبدح

 حاضولا وه ةناوع وبأ انثدح ىسوم انثدح صفح نب ريع نبا وه هللا ديبع انئدح « لعالا دبع نبا وه ىلعألا دبع

 ف ةريره يآ ثيدح ه ةملس نب دم وه الجر همم لسرأف هيفو « صاقو بأ نبا وه ( ادم ةفوكلا لهأ کش )

 ىبأ انثدح ربع انثدح « دالخ نب هللا دبع نب ىح “دج دالخ هنأ ةباحصلا ليذ ىف ىموم وبأ ركذ هتالص ءىسملا ةصق

 وه ركب نع« ىميتلا ناملس وه هنآ ن تم ثراحلا تذب ةنابل ىه لضفلا مآ نآ ثايغ نی صفح نب رع وه

 « عضوملا اذه ريغ یراخبلا ىف هل سیلو روعالا ققثلا هللا دبع نب دم وه نوع ىبأ نع ةبعش « ينزل ا هللا دبع نبا

 دجسم ىف میم اصلا نم لجر ناك سنأ نع نان وه تباث نع + صفح نب ربع نبا وه هلل ديبع لاتو
ع الةن راطعلا ديشرلا طخ هتيأر اذك مدهز نب زرك ليقو« مدهلا نب موثلك وه ءابق

 رهاط نبال فوصتلا ةفص ن

 ركحذف هيفو « لسم دنع اڳ نانس نب كيبن لجرلا مسا ( دوعسم نبا ىلإ لجر ءاج ) ةملس نب قيقش لئاو وبأ

 ءایمآ هحيمص ىف ةمب زخ نبا نيب ةعكر لك ىف نيتروس لصفلا نم ةروس نيرشع
 قيرط نم ةروكذملا ةروس ني رشعلا

 : ناخدلا نهرخآو نمحرلا نفرآ دوعسم نب هلل دبع فيلأت ىلع ةروس نورشع ىه لاق شعالا نع رمحالا دلاخ ىبأ

 ليوو لمزملاو رثدملاو لأسو تاعزانلاو نونو ةعقاولاو ةقاحلاو تبرتقاو روطلاو تايراذلاو مجنلاو نمح رلأ

 لئاضف ىف قأيسو « ناخدلاو تردوک سمشلا اذإو ن ىلءاسقي معو تالسرلاو ىنأ لهو مسقأ الو سبعو نيففطبلل

 ىنقبست ال مامإلا ىداني ةريره وبأ ناكو ) هلق . هنم فرط فل ول نآرقلا
 نأ تاقبطلا ف دعس نبا ىور ( نيمآب

 دبع نبا وه دلاخ انربخأ یطساولا قحا انثدح ني رحبلا ىلإ همم هج و امل ىرضحلا نب ءالعلل كلذ : لاق ةريره ابأ

 نع ) هوخأ وه ( فرطم نع ) ريخشلا نب هللا دبع نب ديرب وه ( ءالعلا بأ نع ) مر . ىطساولا ناحطلا هلل

 ىف زيزعلا دبع نب ىلع هامس ةريره وبأ وه تاق ( عفرو ضفخ لك ىف ريكي ماقملا دنع الجر تيأر : لاق ةمركع

 الجر تيأر وه امنإو فيرحت وهو ىلصي ىلع تيأر ةبيش ىلأ نبا فدصم ىف عقوو « طسوالا ىف ینارطلاو هدنسم

 عوكرلا متيال الجر ةفيذح ىأر بهو نب ديز ثيدح م ربظلا ةالص ةالصلا كلت نأ جرختسلا ىف يعن یالو ىلصي

 عفار نب ةعافر ثيدح ه همسي هنكل ىدنك لجرلا نأ ةيزخ نبا دنعو دحأ دنع لوطم وهو رصتخم ثيدحلا اذه

 مثدو « ثيدحلا ىوار ريغ هدنم نبا هلعجو ةعافر لئاقلا نأ ىذمرتلاو دواد یآ ىف دحلا كلو انير : لجر لاقف

س نب ورع وه ( ديزي ىلأ اذه انخيش ةالص انب ىلصف ) هلوق « ةعافر نب ذاعم هلم کالا
 وبأ « مدقت اک ىرجلا ةمل

 . هنأ ءاظع نب ورح نب دم نع « ىردخلا وه ديعس وبأ انل ىلص ثراحلا نب ديعس « رانيد نبا وه وربع نع ةناوع

 نیاو دواد ىلأ ناس ىف ةالصلا ةفص ىف ثيدحلا مق يبلآ ةالص انركذف « عقلي ینلا باعصأ نم رفن ىف اسلاج ناك

نب لبسو ديسأ ابأو ةداتق ابأ مهنم دواد وبأ ىمو ةباحصلا نم ةرشع اوناك مجآ ةمرخ
 ةريره وبأ اضيأ مهتمو دعس 

لئاقلا اذه مسي مل ذيعتست ام رثكأ أم : لئاق هل لاقف ةشئاع ثيدح م ةملس نب دمو هدنع
 اک ةشئاع هنأ ىل عفو مث « 

 ثيدح م سابع نبا یوم دقان وه دبعم ابأ نأ رانید نبا وه وربع « هللا دبع نب دث م وه ريخلا ىلأ نع ؛ اببرق آيس

 نم هانفرع نم ةيمست ىتاي ثيدحلا روجالاب ”روثدلا لهأ بهذ : اولافف لَم ىنلا ىلإ ءارقفلا ءاج ةريره ىبأ
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 نبا « لسم دنع اک حلاص وبأ هيلا عوجرملاو *رع لئاقلا ( اذني انفاتخاف هيف) هلق . تاوعدلا ىف كلذ نع نيائاسلا
 نيب ىوارلا ةبقع وه مهنم كلذ نع هلأس ىذلا ( سانلا عزفف ) هلوق ٠ لفونلا ثراحلا نبا وه ةيقع نع ةكيلم لأ ١

 ٠ نحرلا دبع) هلو . ىراصنالا بويأ وبأ وه (هباحصأ ضعب ىلإ اهوب رق ) هلق . ةاكرلا باتك ءانثأ ىف فنصملا كلذ ٠

 ىف نأ نظأو لئاسلا مسي مل هلي هللا لرسر عم جورخلا تدبش : لجر هل لاقو « سابع نبا تعمس ( سباع نبا

 هنيب ةشتاع كلذ نع هل لئاسلا ( مرغملاو ملا نم ذيعتست ام رثكأ ام لئاق هل لاقف ) هلق . ىوارلا هنأ قرطلا ضب

 ريهز نع رمعم قيرط نم هل ةياور ىف نانلا

 ةعمجا باتك

 وه نيل والا نيرجابملا نم لجر لخد ذإ ةء+لا موي ةبطخلا ىف ماق ره انيب باطخلا نب رمع نأ ربع نبا نع
 ةلح ىف تلق دقو ) افالخ كاذ ىف ثيدحلا لهأ نيب رلعآ ال با دبع نبا لاق دواد يبو لسم ىف اک نافع نب نايثع

 تنب تاع یه (حیصلا ةالص دبشت رمعل ةأرما تناك ربع نبا نعو ) ىميقلا ةرارز نب بجاح نبا وه ( دراطع

 مل یجرخ مل اهل ليقف هثيدح قايس ىف هلوقو « هتاقبط نم اجرت ىف هديؤيام دعس نبا ىور ليمن نب ور نب ديز

 قيرط نم هتیاور نم روبشم هناف روكذملا ثيدحلا ىوار رمع نبا وه نوكي نأ لمتحو « كلذ اهل لئاقلا ىلع فقأ

 ىف فاتخا راجنلا كمالغ ىرم راصنالا نم ةأرما ةنالف ىلإ لپ هللا لوسر لسرأ دعس نب لهس ثيدح « ی رخأ

 « ميهاربأ ليقو انيم ليقو ةصيبق ليقو نوميم ليقو حابص ليقو بالك ليقو لوقاب ليقو موقاب ليقف راجنلا مسا
 (بطخ مقلب ىنلاو لسر ءاج لاق هللا دبع نب رباج نع) ةئلثملا ءاثلاو نيعلاب ةثالع لاقف مهضعب اهفحصو مست مل ةأرملاو

 لاقف لجر ماق ذإ ةعمج موي بطخي لَ ينلا انيب سنا نع) هلوق ٠ نابح نباو لسم حیح ىف اک ینافطنلا كيلس وه

 وبأ ليقو ؛ بلطلا دبع نب سابعلا ليقو « بعك نب ةرم وه ليق دقو « لجرلا اذه مسي مل (ثيدحلا عاركلا كلم

 لئالدف تدجو مث سنأ اهركذ ىتلا ةصقلل ةثالثلا ثيداحأ نم لك ةرياذمل هلاق نم طلغ كلذ لک و برح نب نايفس

 اذبف نصح نب ةنييع وخأ یرازفلا ردب نب ةفيذح نب نصح نب ةجراخ هنأ ىلع لدیام ةلسرم ةياور نم تبلل ةوبنلا
 : لاقف لجرلا أف هدنعو ودبلا لهأ نم ىبارعأ لجر ماقف هلو ىنارعأ ماقف ديعس نب ىح ةياور ىفو « دمتعملا وه
 اذكو « هريغ وأ لجرلا كلذ ماقف سنأ نع ةحلط ىنأ نب قسا ةياور قو « وه هنأ اذه یضتقف « هللا لوسر اپ

 لوالا لجرلا وهأ اسنأ تلأس ءاقستسالا ىف رم ىلأ نب كيرش ةياور قو « ءاقستسالا ف سنأ نع ةداتق نع هركذ

 يتلا عم قيام ىتح اميلا اوتفتلاف اماعط لمحت ريع تابقآ ذإ لِي ىنلا عم ىلصن نحن انیپ رباج نع ) ىردأ ال لاق

 دبع وه لالا بحاص نإ لاقيو « ةيحد ةراجتلاب مداقلا نأ دواد یال ليسارملا ىف ( الجر رشع انثا الإ

 نب ليعامسا ركذو < رم و ركب وبأ م سا ةياور قو « ريفسلا ناك ةيحد نأ حص نإ لمتحيف فوع نب نمحرلا

 ديعو ديعسو دعسو ريبزلاو ةحلطو لعو ناثعو رعو ركب وبآ مهنأ عطقنم دنسب هريسفت ىف یاشلا دايز ىأ

 ىبأ یوم ملاس ةياور قو « رساي نب راع مهف ةياور فو « دوعسم نباو لالبو ةديبع وبأو فوع نب نمجرلا

 ةعرزم ىف ءاعبرأ ىلع لقحت ةأرما انيف تناك دعس نب لبس ثيدح م مهم هللا دبع نب رباج نأ حيحصلا ىفو ةفيذح

 ةأرملا هذه مست مل ثيدحلا اقلس اهل
 ةمدقملا ۶ ؟4 ب م
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 فو ا ءالص

 هل مدقتي ملو « دهاجب لوق ىلع لاحأ ( دهاجم لوق نم اوحن ربع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىموم نع) هل

 لاقف « قيرطلا ىف رصعلا مهضعب كردأف ) هلق . هريغو ليعامسالا قيرط نم قيلعتلا قيلعت ىف هتنيب دقو « رکذ
 ةيمست ىلع فقأ مل ( أَي ىنلل ركذف « كلذ انم دري ل لصن لب : مهضعب لاقو اتان تح ىلصن ال : ميضعب
 منم دحأ

 نيديعلا ةالص

 ىنم مايأ ىف ناتيراج اهدنعو اهع لغد ركب ابآ نأ ةشئاع ثيدح « ضيحلا ىف مدقت نيريس تب ةصفح ثيدح

 ةأرما نأ سابع نبا تیدح نم لماحم ا دنع و حيد دنسب هل نيديعلا بانك ىف ايفدلا ىبأ نب | اهايس ةمايح ايها دح] مسا

 وه لجر ماقف دعيلف ةالصلا لبق جذ نم سنأ ثيدح م ةيناثا اب رسفي نأ نكميف بنيز ابمسا ةنيدلاب ىننت تناك
 هباصأ نيح رمع نبا عم تنك : لاق ريبج نب ديعس نع ) هلق . بزاع نب ءاربلا ثيدح یف اک راين نب ةدرب وبأ

 نب جاجحلا ركسع نم وهو رمع نب هللا دبع لجر باصأ ىذلا ةيمسن ىلع فقأ ۸( هيمدق صمخأ ىف حرلا نانس

 نم ةدحاو ةأرما تلاقف « ءاسنلا ظعو ىف سابع نبا ثيدح م ريبزلا نبال جاجحلا راصح ىف كلذ ناكو فسوي

 ىهف ءاسفلا ةبيطخ نكسلا نب ديزي تذب ءابسأ نوكت نأ لمتحيف ةأرملا امأ « ىه نم نسح ىردي ال معن اهريغ هبحب مل
 وبف « روكذملا نسح امأو « اهثيدح نم قيبلاو ىناربطلا هجرخأ , نوكت فيكو ةصقلا هذه نم ءىش ىف تلاق ىت
 ضیحا ىف مدقت ثيدحلا فلخ ىب رصق تلزنف ةأرما تءاج نيريس تاب ةصفح ثيدح م ثيدحلا ىوار بسم نبا

 رتولا باوبأ

 ىف نكل لئاسلا ربع نبا نأ هلئاوأ ىف ىناربطلل ريغصلا مجعملا ىف ب ىنلا لأس الجر نأ رمع نبا ثيدح

 « ةيدابلا لهأ نم الجر نأ دواد بأ ىفو « لئاسلا نيبو هنيب انأو مع ىنلا لأس الجر نأ ربع نبا نع لسم

 نع كلام نبا سنأ تلأس « لوحألا ناملس نبا وه مصاع «قیدصاا ركب نأ نب دمت نبا وه مساقلا نب نحرلا دبع
 عوكرلا دعب تاق كنأ كنع یتربخآ االف ناف : تاق . هلبق لاق هدعب وأ عوكرلا لبق : تلق . تونقلا ناك دق لاقف تونقلا

 ةالصلا ىف تونقلا نأب امهندب عمج و « هريغو نيريس نب دم عوكرلا دعب تونقلا نأ سن نع ىور : تلق . ثيدحلا

 ملعأ هللاو اذه مصاع ثيدح ىف اك عوكرلا لبق رتولا فو « نيريس نبا هب حرص اك عوكرلا دعب حبصلاك ةبوتكملا

 ءاقستسالا باوبأ

 يرق مدقت ءاقستسالا ىف سنأ ثيدح « ینزاملا مصاع نب ديز نب هللا دبع وه همع نع ممت نب دابع

 ۱ ترك نا وا

 وه نیتمکر ىلع دزي مل كاخأ نإ : ةورمل تاقف :یرمرلا لوق : ابمسا ىلع فقأ مل ةيدوهي نأ ةشئاع ثيدح
 رذنملا تب یه ةمطاف نع « ةورع نبا وه ماشه نع ةدئاز « ةلاضف نبا وه كرايم نع ىموم ريبزلا نب هللا.دبع



 مل اب

 نمحرلا دبع وه ىرهزلا تعم : هريغو ىعازواللا لاقو ديلولا لوق « امتد ركب یآ تنب یھ ءاممأ نع « هتجوز

 ابيرق قأیسو ةلئاسلا مسا ىلع فقأ ملهتلاب نرفكيأ اولاق سابع نبا لوق « هتياور ىف لسم هنيب ری نبا

 نآرقلا دوج باوبأ

 نم افك ذخأ خيش ريغ هعم نم دو امف دجسف ةكمب مجنلا لِي ىلا أرق : 109 دونم نبا رم ها دغ وع

 یهو ةأرما تلاقف , ؛ لیربج سبتحا بدنج ثیدح و مجنلا ةروس ریست ىف فا لا ماو فلخ نب ةيمأ وه صح

 یآ ىنثادح رمتعم « جرعالا زمره نبا وه نحرلا دع نع مهاربا نإ دعس « ابيرق أيسر بطملا ةلاح ليج مأ

 یزلا هللا دبع نبا وه ركب ی ىثدح ىميتلا نابلس وه

 ادعاق عوطتلا لاح :ةالصلا ريصقت با وبأ ۱

 وه ( جاجح نع نابط نب مهاربا هاود ) هلوق ٠ . مامه انثد لاله نبا وه ءرابح انئثدح ديعس نب دما انئدح

 « ديعس نب ثراولا دبع وه : لو يآ تعمم دمصلا دبع « معلا وه نيسح انربخأ « ةدابع نب حور « جاجح نبأ

 ىنأ ثيح كرابلا نبا وه هللا دبع نع نادبع
| 
۱ 
| 

 لفاونلاو دجبتلا
 « بطحلا ةلاح ليمج مأ دما و یو ما لاق یک ن

 ثعشأ نع « ةبعش نبا وه ةريغملا تعمس ةقالع نبا وه دايز نع « مقرأ نب ديز ثيدح نم كردتسملا ىف احلا هاور
 دلاخ وبأو نايلس همیات « ىحجلا وه نايفس ىبأ نب ةلظنح انربخأ « دوسأ نب م اس ءاثعشلا ام ىلا تضل
 «ةدئاز واولا نر نأ لمتح,ف لالب نب نایاس ثودد- نم هتدجو امو نايح ب نابلس وه را وبأ زحالا

 : قلي هللا لوسر لاقف « دسأ ىنب نم ةأرما ىدنع تناك ةشئاع ثيدح ۾ ةشئاو نع ىمخنلا ديزي نبا وه دوسألا

 تذب یه بذیزل لبح اذه سنأ ثيدح م ناميالا ىف مدقت اک تيوت تب ءالوحلا یھ ةنالف : تلقف ؟ هذه نم

 وه سابعلا نأ نع رانيد نبا وه وربع  همسا ىلع فقأ مل نالف لثم نکت الو رمع نب هللا دبع ثیدح « شخج

 دابع قيرط نم ىناربطلا قو كلام نب نابتع وه ليق ايخض ناكو : راصن الا نم لجر لاق « حورف نب بئاسلا
 . هب رسفي نأ لمتحف « ثيدحلا قلي ىنلا ىلإ لسرأف هراد ىف ادجسم ةحلط وبأ ذختا لاق سنأ نع روصنم نبا
 ینگدح ةديرب نب هللا دبع «مدقت اك دوراجلا نب رذنملا نب ديملا دبع وه (دوراجلا نب نالف نب نالف لاقف هيف) ِهْلِق
 نب هللا دبع ىناشيجلا وه ممت ىبأ نم كبيأ الأ : تلق . ىنزيلا هللا دبع نب دم « لفغم نبا وه یزلا هللا دبع

 لاقف « نابتع ثيدح ه هطرش ىلع وهو ىراخبلا هل جرخأ نميف اذه ممت ابأ بيذبتلا ىف ىزملا ركذي لو كلام
 نابتع وه كلذ لاق ىذلا لجرلا نإ ليق «قفانم كلذ : مبتم لجر لاقف « نشخدلا نبا وه كلام لعف ام : لجر

 ةالصلا ىف لامفالا

 ىبأ نبا وه ليعامسا نع سنوي نبا وه ىسيع « ةممصأ ها ( ىثاجنلا دنع نم انعجر الف ) یح نبا وه ةعزق

 لم ) هلو . مست مل همأو جرج وه نبالا . هتعموص ىف وهو اهنبا ةأرما تدان ةريره بأ ثيدح هم دلاخ



 وبأ « ثيدحلا اذه ىف ىعس دق خیشلاو « لجرلا اذه مما فرعأ مل (خيشلا اذهب لعفا ملا : لوقي جراوخلا نم لجر

 أرق مب : تلقف الجر تيقلف « ةريره وبأ رثكأ : سانلا لوقي ةريره یآ ثیدح ه یسارلا ملس نب دم همسا لاله

 لجرلا هيف اذكو اذك ةروسأرق « یردآ انأ نكل : تاق . ىردأ ال : لاقف « ةمتعلا ىف ةحرابلا مب هللا لوسر

 ابمسأ ىلع فقأ مل ةيراجلا هيلا تاسراف ةملس مأ لوق : ( وبسلا ) ه اهفرعأ لو ةروسلاو « ملا

 زئاتجلا باذک

ةأما العلا مآ . مہج لا یبا ءزج ىف هانیور نجرلا دبع همسا ( دیز نب دیعسل انبا رمع نبا طنحو ) هلق
 نم 

 تاف هدرعي ړل هللا لوسر ناك ناسنا تام : سابع نبا ثیدح م ةيجرزخلا تباث نب ثراحلا تنب یه راصنالا

 رانلا نم اباجح هل نك داولا نم ةثالث هل تام نم ديعس ىبأ ثیدح ء ءاريلا نب ةحلط وبأ وه نوكي نأ لمتحت ليللاب

 رباج ثيدح نم لاوكشب نیا هرکذو « ريبكلا ىف فاربطلا هاور رشبم مأ یه « نانثاو : لاق « نانثاو ةأرما تلاقف

 كلذ نع تلأس اأ ماس مأ ثيدح نم هدئاوف ىف ةرسيم یبا نبا یورو « هدنتسم ركذي مو ءینام مآ ليقو لاق

لا یورو « نميأ مآ ثيدح نم طسوالا ىف ىناربطلا یورو ءاضيأ یارطلاو دمحأ دنع وهو كلذب تبيجأف
 نم قهب

 فقأ مل (هتسسم ال اسجن ناك ول ) صاقو نأ نبا وه (دعس لاقو) هلوق ٠ كلذ نع تلأس امهنم الك نآ ةشئاع ثيدح

 یهو بذيز ةافوتملا علي ىنلا تاب و نونلا مضب ةيراصنألا ةبيسن اب“ ةيطع مأ ثيدح م روکذلا تيملا مسا ىلع

 حضاو عمجاو ل ىنلا تب موثلك مآ ةافو ترضح اضيأ ةيطع مأ نأ ىذمرتلا ف دروو لسم ىف تبث اک ىربكلا

 نمف فئاق تنب ليلو بلطملا دبع تنب ةيفصو سيبع تذب ءامسأ اضيأ موثلك مآ لغ دبش دقو « اعيمج امهترضح ناب

 « همسا فرعأ مل هتلحار نع عقو ذإ ةفرعب فقاو لجر اهني سابع نبا ثيدح م عملا ةغيصب اهناسغا هلوقب دارملا

 نب هللا دبع نأ رمع نبا ثيدح م رخآ عضاوم ىف هتنيب دقو « هللا دبع نب دقاو هنأ جاب ا حارش نم لاق نم موو

 ايف ةجوسنم ةدزبب قلي ىنلا ىلإ تءاج ةآرما نأ لوس ثيدح و هللا دع همسا ب ىنلا ىلإ هنب ا ءاج ىفوت امل ىبأ

 هاور ؛ فوع نب نمحرلا دبع وه اهتسحآ ام ایذسکا : موقلا نم لجر لاقف هيفو « ةأرملا مما فرعأ مل اتيشاح

 دعس نب لبس دنسم ىف هيف لب ىناربطلا مجعم ىف كلذ ىلع فقأ ۸ نکن قاربطلا بحنا هدافأ اف یاربطلا

 دعس نب لبس مهنم كلذب هبطاخ ىذلا ‹ تنسحأ ام موقلا لاقف هلوقو « صاقو ىنأ نب دعس هنأ ةبيتق نع القن

 « زئانجلا عابتا نع انیمن ةيطع مأ ثيدح م خلا هل تلقف . لبس لاق هنع رخآ هجو نم ىناربطلا هنیب ثيدحلا ىوار

 مال نبا قوت نيريس نبا ثيدبح ؛ لَم هللا لوسر اناهن تلاق ةيطع مأ نع حي دانسإب ليعامسالاو نيهاش نبا هاور

 نب دیزب یعن ءاج ال فورعلا ماشلا نم نایفس ىبأ یمن ءاج ال ةللس ىنأ تاب بنيز ثیدح ه هما فرعأ مل ةيطع

 رابخ لا لهأ نيب فالخ الب ةنيدملاب تاف نایفس وبأ امأو « نبا طقسف نایفس ییا نبا ىعف هيف ناک هلعلف نايفس ىبأ

 دحأ وبأ وه ( اهوخأ یفوت نيح ) شحج تذب یه بنيز ىلع تلخد مث اطوق « اريمأ ماشلا ىلع تام ديزي هنباو

 لب ىتلا رم ءهنع هللا ىضر سنأ ثيدح ه كلذ لبق دهشتساف هللا دبع هوخأ امأو « فوفكملا شحج نبا

 نأ طسرالا ىناربطلا يف تلي هللا لوسر هنإ : اهل ليقف هيفو « امسا فرعأ مل هلا يتتا : لاقف ربق ىلع ىبت ةأرماب



۷۹۸ 

 ىل انبا نأ هيلا رب ىنلا تفب تلسرأ ديز نب ةماسآ ثيدح « هنع هللا ىضر سابع نب لضفلا وه كلذ اف لئاقلا
 « ىطايمدلا لاق اذك عيبرلا نب صاملا نأ نب ىلع وه نوكي نأ لمتحيف انا امأو « بذيز ىبف تذبلا امأ « انتتاف ضبق
 , ىص هيف لاقيال نسلا اذه ىف ناك نمو « قهار دقو حتفلا موي ةكم اب ىنلا عم لخد ايلع نال رظن هيفو
 قو « ىتنبا وأ ىنبا نأ هجولا اذه نم دواد یالو « ابص وأ احل اتنب نأ ظفاب ىراخبلا دنسب ىنالودلا هاور دقو
 ىناثلا ءزجلا ىف عقوو « یبارعالا نب ديعس ىبأ مجعم ىف اذك ةميمأ اهمسا تنبلاو ترضتحا ینب نأ فنصمل ةياور
 ىتح مب ىبنلا دمب تذاع ةمامأ نال رظن هیفو بنیز تنب ةمامأب إب ىبنلا ىفأ رصف نب نادعس ثيدح نم
 مث « عزا دح ىلإ تاصو اأ ىلع لمحیف الإ و لاكشإ الف ةميمأ ريغ ةمامأ نأ تبث ناف « ةمطاف دعب "ىلع ابجوزت
 تذبلا ريغ نيالا لجال ةلسرلا تذبلا نوکست نأ لمتحو « صاملا بأ نب ىلع ىف لاتحالا اذه لثم یتأیو « تقافأ
 امإو ةقر نم ناثع نب هللا دبع امإ نالا نوكيو ةميمأ نيعتتف ةمامأ ريغ ةميمأ نأ تبث نإ تفبلا بیسب ةلسرملا
 هناف نامنع نب ناثع نب هللا دع هنأ ىرذالبلل باسن الا ىف تيأر مث « لعأ هللاو ةمطاف نم بلاط يآ نب ىلع نب نسحم

 هركذ اذك ءامحرلا هدابع نم هللا محرب ام] لاقو « هنيع هيلع تعمدو هرجح ىف هعضو رب ىبنلا نأ هتمجرت ىف ركذ
 عجرا : لاقف هوعدت ماب ینلا ىلإ تشعبف ةمطافل نبا لقث : لاق ةريره بأ ثيدح نم رازبلا دنسم قو « دانس] ريغب
 اذإ الواف أرقي لعج سلج ابلف اوموق انل لاقف هيلا تدب رذتحا املف رادقمب لجأ لكو قبأأ ام هلو ذخأ ام هلل ناف
 یه امنإ : لاقف « ءاكبلا نع ىهنتو کیت هللا لوسر اي : دعس لاقف « هانيع تعمدف ضبق ىتح تايألا موقلحلا تغلب
 « ةثالث ريغ روكذلا نم بلع نم دلت مل ةمطاف ناف انسحم نبالا نوکی نأ نيعتف « ءامحرلا هدابع نم هللا محرب الو ةحر
 یباث نب دیزو بمک نب ىنأو لبج نب ذاعمو ةدابع نب دعس هعمو ماقف ) هلو . هديغ م ىنلا دبع ىف تمي ملو
 ىبأ دنع ةبعش ةياور ىفو « ديحوتلا لئاوأ ىف دحاولا دبع ةياور ىف تماصلا نب ةدابع منم ىم : تلق . ( لاجرو
 ةياور ىف عقوو « مهيف ناك هنأ ريبكلا ىف ىناربطلا دنع فوع نب نحرلا دبع ةياور فو « مهعم ناك ةماسأ نأ دواد
 ةياورا حجرأ ىناثلا نكل ةثراح نب ديز مبعم نوكي لوألا ىلهف كشلاب اذك بأ وأ بأو روذنلاو ناميألا ىف ةبعش
 ىبنلل اتنب اندیش سنأ ثيدح ه هريغ دنع عقب مل هنآل ةبعش نم هيف كشلا نأ رهاظلاو بمک نب "نأو « بابل اذه
 ىف عقوو « ربلا دبع نبا هححصو موثلك مأ ىه : ىناربطلا لاق ناعمدت هينيع تيأرف ربقلا ريفش ىلع سل اج وهو ملل
 ابتوم رضح مل إب ىبنلا نال حصي الو « ةيقر اهنأ سفأ نع تباث نع ةبلس نب دامح ثيدح نم ىناربطلل طسوآلا
 نب رمع وبأ لاق ناثعل تب تيفوت ةكيلم ىلأ نبا ثيدح ه ةبيش ىبأ نبا ةياور یهو بنيز اهنأ لاوكشب نبا حمصو

 ثيدح « ديلولا نب دلاخ وه (نایلس ىبأ ىلع نيكبي نبعد رع لاقو) هو . لسم ىف وهو تلق . نابآ مآ یه ربلا دبع
 هتخأ امأو  ةمطاف یبف ورع تاب امأ ورمع تخأ وأ وربع تذب : اولاقف هذه نم : لاقف ةحنان توص عمسف رباج
 ةيحص ال اهنآل « ةشئاع ىه لاق نم موو ةباحصلا ىف هت ورح اك کا مآ یه یل ةنبا الإ ىنثري الو دعس ثیدح ه دنهف
 یآ تذب هللا دبع مأ یه (هلهأ نم ةأرما رجح ىف هسأرو هيلع یشنف) هلو . ةشئاع ابا ىرخأ ةننا دعسل تسي و امل
 ثيدح «هدلو ةدرب بأ ةدلأو یهو نومد تذب ةيفص ةبش نب رمعل ةرصبلا خيرات قو « ىئاسنلا ىف اذك هتجوز ةمود
 مل لجر هاتأف هيفو هللا دبع وه ةحاور نباو ء بلاط ىبأ نبا وه رفعجو ديز وه ةثراح نبا لتق ءاج |! ةشئاع
 لجر لاقف نایفس لاق هيفو « كردتسملا ىف ماحلا هاور ريع وبأ وهةحلط ىباآل نبا کتشا سنأ ثيدحو هما فرعأ
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 ىف دعس نبأ هلصوو « جررخلا باسفأ ىف ىطايمدلا هركذ جدخ نب عفار نب 2 ءافر نب ةيابع وه راصناللا نم

 ءامسأ نم ىنيدملا نب ىلع ركذ دق ( نآرقلا أرق دق مبلك دالوأ ةعست تيأرف ) هلق . حي دانسإب ءاسنلا تاقبط

ريمعو بوقعيو ليعامساو قحا : نآرقلا أرقو علا لمح نمت ةحلط ىنأ نب هللا دبع دالوأ
 ديزو هللا دبعو دمو ريعو 

 سوأ نب ءاربلا وه ليق « ربقلا فيس ىبأ ىلع علب هللا لوسر عم انلخد سنآ ثيدح م اضيأ مریخ ركذو مساقلاو

اك فيس مأ هتعضرمو « ب ىبنلا نبا ىنعي مهاربإل اظ ناكو
 نب دیز نب رذنلا تفي ةدرب مأ یھ ليقو لسم ىف 

 ىوونلا مث ضایع لاقو , هاتعضرأ امبلمل ىموم وبأ لاق « سوأ نب ءاربلا ةأرما یهو ةلوخ ابمساو ةيراصنألا ديبل

 ةربس يل ةئباو ءالعلا مأو ملس مأ : ةوسل سمخ ريغ انم تفو اف ةيطع مأ ثيدح م ناتينك اهل ةروكذملا ةلوخ

 لب كاذك سیلو فيحصت وه ليقف ذاعم مأو ىموم یال لئالدلا قو « ی رخأ ةأرماو ذاعم ةأرما وأ ناتأرماو

 هلو . یه یه ليقو ءذاعم ةأرما اذكو مست مل ةربس ىبأ ةنباو اعم ذاعم ةأرماو ذاعم مأ دعس نبال تاقبطلا ىف تبث

 مويا فوت رباج ثيدح ه ةزانجلا بحاص مسي لو « صاعلا ىبأ نب حلا نبا وه ( ناورم ديب ةريره وبأ خاف )

 « ءاربلا نب ةحلط وه لبق اليل نفد ىذلا ىف سابعنبا ثب دح مدقت ‹ ةمحأ هساو ىشاجنلا وه شبحلا نم ح اص لجر

 نم قازرلا دبع هاور « رازيعلا كلذب بطاخلا ( اهفاخو اهدي نيب شما سنآ لاقو) هلوق . ةشاخ نب بيبح ليقو

اقو ) هلو ٠ هركذف عيشم تنآ ان هل لاقف كلام نب سنآ لأسي رازيعلا تعمس لاق ديمح قيرط
 ( ام ابيرق هريغ ل

ء هوحن ريبج نب ديعس نع روصنم نب ديعس یورو « ىناحصلا طرق نب نحرلا دبع لوق وه
 نع ديعس انثدح ثيللا 

 امو لبق ) لوق « یعشلا وه ماع نع  زوريف نب نايلس وه ىنابيشلا قعا وبأ یربقلا ناسيك دیمس وبأ وه هيب

 نأ رع نبا ثيدح « هنع محازم یبآ قيرط نم هحيحص ف ةناوع وبأ هنيب ةريره وبأ وه كلذ نع لئاسلا (ناطاريقلا

سي مو ةرسب ةأرملا مسا نأ هماكحأ ىف ىبرعلا نبا ركذ اينز لجوو ةأرماب اوءاج دوبلا
 نب نسحلا تام الو « لجرلا م

رما وأ الجر نأ ةريره بأ ثيدحو « هع تن نيسحلا تنب ةمطاف ىه هربق ىلع ةبقلا هتأر ما تبرض ىلع نب نسل
 ةأ

ك مآ ىم ابطسو ماقف ةزانج ىلع لص ةرمس ثيدح « ةالصلا ىف مدقت دجسملا "ی نك
 هلل ديبع نب ةحلط ثيدح « بع

يو « مدقت ذوبنم ربق ىلع مهمأ لِي ىنلا نأ سابع نبا ثيدح « مست مل ةزائج ىلع سابع نبا فلخ تيلص
 نأ لمتح

ىف عضو اذإ دبعلا سنأ ثيدح + اليل نفد هنأ امهنم لك ةجرت ىف ةشامخ نب بيبحي وأ ءاربلا نب ةحلطب رسفي
 هربق 

ريره ىبأ ثيدح نم ىذمرتلا ہاور « ريكنو ركذم : مه ناکلم هات
 وهو با لوسر تب اندمش سلأ ثيدح « ة

 دبع وه ارباج عم“ نم ىتثدح لاق « ىرهزلا انثدخ ريثك نب ناملس لاقو « بی اهنأ مدقت ربقلا ريفش ىلع سلاج

 ٠ ءالملا نب هاربا هاو ىونغلا وه نوراه وبأ لاق ةنيبع نبا وه (نايفس لاقو) هلوق . كلام نب بمک نب نحرلا

 نب ہلا دبع وه ليآلا نم یآ یناعد دحأ رضح ال: لاق رباج نع ء هللا دبع نب هللا دبع وه (هقلا دبع نبا لاقو) هلق ۱

 ىف رخآ هعم تنفدو ) هلق . عبس لیقو تائب تس اوناك لبق ( اريخ كتاوخ اب صوتساو) هو . مارخ نب ورم

 نفك یرخآ قيرط ىف لاقو « حومبا نب وربع وه هتجرخأ ىتح ىسفن بطت ملف لجر ىبأ عم نفد ةيإور قو ( هربق

 تذب دنه تناکو دعس نبا هركذ اک هببال اقداصم ناك امنإو ةقيقح هع سيل حوجلا نب ورمعو « ةرمن ىف یحعو نآ

لضفلا مآ یهو ثراحلا تنب ةبابل همأ مما (نيفعضتسملا نم همأ عم سابع نبا ناكو) هلق . هدنع رباج ةبع وربع
 ٠ 

 ثيدح وه امنو سابع نبا ىلع افوطعم وه سيل ( 'ىلعي الو واعي مالسإلا لاقو ) هو
 دايص نبا «لقتسم عوفرم



— ۳۷۱ = 

 دبع همسا نأ لاوکشب نبا رکذ ضرف قلب ىنلا مدخ یدوب مالغ ناک سنأ ثیدح « دعب ركذ اک فاص هما
 (نحرلا دبع بق ىلع اطاطسف رع نبا یارو ) هلوق . ديزي بأ نبا وه هللا ديبع لاق « نايفس هابأ مسي لو سودقلا
 نابذم نیر رم سابع نبا ثيدح م ماللا مسي مو هطنح هنأ زئانجلا لوأ ىف مدقت ىذلا دیز نب ديعس نبأ وه
 ثيدح ۾ كلذ نع لأس ةقارس نأ ىود ارباج نأ كانه ىقأيسو انلق ظفاب نكل ريسفتلا ىف فنصملا هركذ لع وه لجرلا  لكتن الفأ هللا لوسر اي : لجر لاقف هيف « دقرغلا عيقب ىف ةزانج ىف انك ىلع ثيدح ه ةرابطل ىف مدقت
 نعو «تبجو : لاقف « ارش ایلع اونئاف ىرخأب رم من« تبجو يا لاقف اريخ اہلع اونئأف ۃزانج رم سنأ
 ىبأ نبا دنع ةريره ىنأ ثيدح ىف عقوو « ةعبرالا نم دحاو مسي مل رع دبع ىف كلذ لثم عقو هنأ دوسآلا ی
 « بمك نب أ وه تبجو كلوق ام متلب ىنلل لاق ىذلا نأ « سانلا ىلع ءادهش اون وکتل : ىلاعت هلوق ريسفت ىف متاح
 نب لبج وبأ مهسأرو ردب موي اولتق نیذلا رافکسلا مه « ثيدحلا بيلقلا لهأ ىلع هِي ىنلا علطا ربع نبا ثيدح
 وهو هيأ نع ةفيحج نأ نب نوع « مست مل ربقلا باذع تركذف ابيلع تلخد ةيدو نأ ةشأاع ثيدح و ماشه
 تيأر رب ىبنلا ايؤر ىف ةرمس ثيدح < هلي ىبنلا نبا وه مهاربا تام ال ءاربلا ثيدحح م ةمأ اهمسا دلاخ تذب ىنتثدح ةبقع نب یموم «ضعب نع میضعب ةباحصلا نم ةثالث هيف بوی ىبأ نع ءاربلا نع اولا هللا دبع نب بهو
 نب ماشه ىنربخأ رفمج نب دمع انثدح میرم بأ نب ديعس فادح ريرج نب بهوو ديزي لاق هيف هلوق اذكو « قیام لصف ىف هتنيب بولك ىموم نع انباحصأ ضعب لاق هيفو « فنصملا هح ويس اک ليئاكيمو لیربج : ايه نيلجر ةليللا
 « ىنثملا نب دمع ةطساوب هنع ىوري فنصملا نوكل ردنغ هنأ هل ةريخ ال نم نظب دق اذه رفعج نب دم « ةورع
 فرعأ مل راصت الا نم باش هيلع لوو « هيف رمع ةافو ثيدح « ةورع نب ماشه نع ةياور ردنغ رفعج نب دم یسیلو ىئدملا ريثك نأ نب رفمج نب دمع وه الو هب وه سيلو ةقبطلا هذهو راشب نب دو دلاخ نإ رشید
 نب دعس هنأ ربلا دبع نبا لقن اهسفن تنلتفا ىأ نإ لاق الجر نأ ةشئاع ثيدح « ىرعلا دبع همسا بهل وبأ « هجا
 هل دهشيام یناسنلا قو راججنلا ینب نم یهو ورمع نب سيق نب دوءسم تذب_ةرمع ليقو ورم نب دعس تب ةرمع همأ مماو ةدابع

 :ةاكرلا باک

 نورتکب نيذلاو : لجو رع هللا لوق نع ىنربخأ ىنارعأ لاقف رع نبا عم انجرخ لآ نبدلاخ ثيدح هللا دبع وه ىبأ ینثدح ری نبأ ىنثدح « بجر ريش ىف الإ قبلا ننس ىف مارا رهشلا ىف الإ كيلا صلخن انسلو : اولاق سيقلا دبع دفو ثيدح م لهابلا عاقعقلا نب رخصاو مرخالا نب دعس وأ مرخالا نب هللا دبعل كلذ نم بيرق عقو دقو  قفتنلا ىنب دفاو ةربص نب طيقل هنأ ىنيفيرصلا قعا وبأ دافأو هسفن بوبأ وأ هنأ ثيدحلا بيرغ ىف ةبيتق نبا كح هنم متأو هوحن ةريره ىبأ نع ةعرز ىبأ نعو ثيدحلا لمعب ىنربخأ : لس ىنلل لاق الج ر نأ بويأ ىبأ نع
 ىنلا دنع تنك متاح نب ىدع ثيدح ه ثراولا دبع وه ىبأ یئدح دمصلا دبع « یارعالا اذه مس 1 بمذلا
 وربع نب ةبقع وه دومسم ىبأ نع « امهفرعأ مل ليبسلا عطق وکشپ رخآلاو « ةليملا وكشي امهدحأ نالجر هءاخ



 ىغل هللا نإ اولاقف عاصب قدصتف لجر ءاجو « ءارم اولاقف ريثك ءىشب قدصتف لجر ءاجل لماحن انك : لاق یردیلا

 نب نمحرلا دبع وه ليقف ريثكلاب قدصتملا امآ « عاص فصنب ليقع وبأ ءاجو فنصلا دلع ريسفتلا ىف « ثيدحلا

 امأو «قسو ةئامب قدصت نکو ىدع نب مصاع ليقو « فال ةيفامث ناك روكذملا لاملا نأ ركذو ىدقا ولا هركذ فوع

 لَو ينلا لاقف هيفو ليوطلا هثيدح ىف كلام نب بمک ةصق ىف هجرخأ « ةمثيخ وبأ هنأ لسم حيح قف. عاصب قدصتملا

 اذه ةمشيخ ىبأ مساو نوقفانملا هزل یتح غاصب قدصت ىذلا وهو یراصنالا ةمثيخ وبأ وه اذاف ةمثيخ ابأ نك

لا ىف یناربطلاو عناق نباو هدئاوف ىف هيومس یورو , سيق نب كلام ليقو هللا دبع
 نوراه نب ىموم ةمجرت ىف طسوا

 ةريمح هتفبابو رغ نم عاصب هتاكزب جرخ هنأ نوقفانملا هز ىذلا عاصلا بحاص لبس تنب ةريمع قب رط نم لالا

 نب نمحرلا دبع همساف ليقع وبأ امأو « ىوليلا وربع أ نب عفار نبا وه اذه لبسو « ةصق ركذف قلي ىنلا ىنأ ىتح

 نيتماثم نيءاثو نیمی ثاجثج هما ليقو , هقيرط نم هدنم نبا هجرخأو هريسفت ىف یلکلا نبا هركذ ناخيش

 قدصت ليقع ابأ نأ هريغو لوزناا بابسأ ىف عقوو « ةلمهم ءاح هلوأ لاقو ىليبسلا هرکذو « كلذ ةدانق نع کحو

 نوزماللا امأو « فالتخا قبب ال هتررحام ىلعو حبصأ نيحيحصلا ىف ىذلا نال افالخ كلذ دعب نأ یفش الو عاصب

اولا ىزاغم قيرط نم لس نب ديز ةمجرت ىف قفتملا ف بيطخلا ىورف
 هتقدصب ىنالجعلا ملأ نب ديز ءاج : لاق ىدق

 ةشئاع ثيدح م ةيآلا تلرنف ءايرلا دارأ امنإ « لتبن نب نمحرلا دبع ريشق نب بتعم لاقف
 ناتنبا ابعم ةأرما تلخد

نأ ثيدح « یومالا ديعس نب ىحي وه نآ انثدح یحم نب دیعس انثدح ءاهتنبا الو امسا فرعآ ملال
 ءاج ةريره 

 نم كلذ ىنعم توبثل رذ ابأ نوکی نأ لمتحو « ةمسا فرعآ مل ارجأ مظعا ةقدصلا ىأ هللا لوسر اب : لاقف لجر

 فرعآ  ةندصب نقدصت ال لجر لاق : لاق لس هللا لوسر نأ ةريره ىبأ ثيدح < یک نبا وه سارف نع « هثيدح

 ىدجو ىبأو ابأ قلم ىبنلا تعياب لاق ديزي نب نعم نأ « قدصتملا مسا الو مع قدصتملا ةثالثلا نم دحاو مسا

 نأب هريغو نابح نبا مزج نکل روث هدج مسا نأ نيل ةباحصاا ىف عقوو « ىبلسلا وهو سنخالا هدج مما

 نبا وه ناملس نع ديخلا دبع نب ركب وبأ وه ىخأ ینثدح سيوأ ىبأ نبا وه ليعامسا ىنثدح « هما هدج ارو

وه زمره نبا نع ةعيبر نبا وه رفعج « انيعي مل نالزني ناكلم الإ هيف دابعلا حبصي موي نمام « لالي
 * نح رلا دبع 

 لاس اييارعأ نأ ديعس ىلأ ثيدح هنسح ىبأ نب ةرامع نب يحي نبأ وه ورمع « هابأ ع وربع ىنربخأ ديعس نب یحی

هللا دبع نبا وه ( ييكب هاود ) هلوق. همسا ىلع فقأ مل ةرجحلا نع قلب هللا لوسر
 نبا معرف ) هلق . جشالا نب 

لق . ( مييلع هب تقدصت نم قحأ هدلوو هنأ دوعسم
 دبع ىف دلو « ادحأ دوعسم نب هللأ دبع دالوأ نم تفرعام : ت

 دواد وبأ هاور « اضيأ بنيز امسا یتجاح لثم اهتجاح بابلا ىلع راصن الا نم ةأرما تدجوف ةياور قو و ىنلا

 ىب ىلع قفنأ نأ رجأ ىلأ ةبلس مآ ثيدح م اضيأ ىاسنلا هجرخأو هدنسب شعالا نع ةبعش نع هدنسم ىف ىسلابطلا

 يآ ثيدح هدسألا دبع نب ةلس ىبأ نم ةبلس مأ دالوأ ةردو هللا دبعو بنيزو ورعو ةلس م “زب م !] ةل ىبأ

 ثيدحو « هللا دبع ليقو ادیح هامس نم مهنمو هما فرعيال : هدنم نبا لاق لج نبأ .مقني ام لَو ىبنلا لاقف ةريرم

 ىثدح ثيللا « ةقارس نب ليعج هنأو ناميإلا ىف مدقت الجر كرتف مبف سلاج انأو اطهر لس ىبنلا ىطعأ دعس

 ليعامسا نع ناسيك نبا وه خاص , دارو وه ةبعش نب ةريذملا بتاك ىنثدح یبعشلا نع هللا دبع وه رفعج ىبأ نبا

 : ةأرما اذ ) دعس نب لپس نبا وه ىدعاسا سابع نع صاقو ىبأ نإ دعس نب دم وه يآ تعم : لاق هنأ دمح نا
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 كلم یدهآو هيفو ءاضيأ مسي مل *یط لب هتقلاف لجر ماقف ثيدحلا اذه قو < ةأرملا هذه مست مل ( اهل ةقيدح ىف :
 لسم حيمص ىفو «ةبؤر نب © انحي هنأ ىلع نع ىبرحلل ايادملا باتك ىف عقو ةلب أ كلم ء ءاضيب ةلنب ی ینلل ةليأ
 ةلغبلا مساو ءاملعلا همأو « ةيؤر هيبأ مما نأ ىلع لمحيف « ةليأ بحاص ءادلعلا نبا لوسر ءاجو ثيدحلا اذه ىف
 هل اهادهأ كلت لب : ىدبلا اه لاقو « نينح موي ابیلع دهش ىلا ةلغبلا هذه تسيلو عمست ةنس كلذ ناكو « لدلد
 سابع نع ةرامع نب ىحي نبا وه ورم ین دح لالب نب ناملس لاقو « اضيأ لم هاور اك , ىاذجلا ةثافن نب ةورف
 اك ىلع نب نسحلا وه ( ةرمت امهدحأ ذخأف ) هلوق . مالس نب مساقلا وه ديبع وبأ لاق « دعس نب لبس وه هيبأ نع
 دارأو ةريرب ةصق ىف ةشئاع ثيدح « ةالوملا هذه مست مل ةنومیل ةالوم اهتيطعأ سابع نبا ثيدح « احرص قأيس
 ورع نع ةبعش « ابسفن ةيطع مأ یه ةبيسن انيلا هب تشب ءىش الإ ةيطع مأ ثيدح راصنالا نم تيب لهأ م اهيلاوم
 نباو كلام لاقو ) هلق . ثراحلا نب دلاخ نب ةمقلع وهو قوآ وبأ وه ( هتقدصب ىبأ هاتأف ) هلو .ةرم نبا وه
 نب هللا دبع ليقو « ىربرفلا نع هتياور ىف ىزورملا ديز وبأ مزج كلذبو ىعفاشلا سيرد] نب دم وه ( سيزد]
 یعدب ماس ی تاقدص ىلع دزالا نم الجر هل هللا لوسر لمعتسا ديمح ىبأ ثيدح و حصر الو ىدوالا سي ردإ

 هلعلف ملس ونپ مهنأ : بابلا ثيدح ىف نكساو « ىركسعلا هدافأ نايبذ ونب مويلا ثوءبملاو هللا دبع همسا ةيبتللا نبا
 نينثا رعمو نينثا باصو نينا عطقف ةينامت مددع ناك ثيدحلا ةئيرع نم اسان نأ سنأ ثيدح « نيقيرفلا ىلإ ناک

 دقو « دعس نبا هركذ راسي ىعارلا مساو سنأ نع ليقع نبا قيرط نم نايفس نب نسحلا هاور « نيذثا لمسو
 یعازوالا ورمع نب نمحرلا دبع وه ورب وبأ انثدح « سم نبا وه ديلولا انثدح ةرابطلا ىف اذه نم مآ مدقت

 جملا باتك
 نب كلام انثدح « حلاص نبا وه ( تاب آ یل لاقو ) لوق ۰ مست مل معتخ نم ةأرما تءا سابع نبا ثيدح

 هللا لوسر نأ ىنغلبو ) ثيدحلا ىوار ربع نبا ىنعي ( هللا دبع لاق ) هلو . ةيواعم نبا وه ريهز انثدح « ليعامسا
 لاق مب ىنلا نأ اومعز رمع نبا لاق « ظفلب رخآ هجو نم ليلق دعب هداغأو ( ملهي نم نهلا لهأ لبمو لاق قل
 نيحيحصلا ىف تبث هناف سابع نبأ كلذ هغلب نمي ىنع رمع نبا نوكي نأ لمتحو « ليلي نم نیلا لهأ لبمو همعآ مو
 ثيدح نم دحأ دئسم ىفو « یمپسلا ورع نب ثراحلا ثيدح نم امهريغو یناربطلاو دحأ دنع وهو هتیاور نم
 : لاق رمع نب هللا دبع نع ةشئاع ثيدح نم یناسللا دنعو « هعفرب حرصب مل نكلو « ملسم ىف وهو اعوفرم رباج
 نم تأ ىناتأ ) هلوق . ديثك يأ نبا وه ىح انثدح یعازوالا . ةفوكلاو ةرصبلا ىنعي نارصملا ناذه حتف ال
 ىف ىرت فيك هللا لوسراب : لاقف لجر ءاج ةيمأ نب لمی ثيدح « لیربج هنأ ربظب ىذلاو هنییعت ىلع فقآ مل ( بر
 هازعو هبنم نب ءاطع لجرلا مسا نأ لیذلا ىف نوحتف نبا كح « ثيدحلا بيطب خمضتم وهو ةرمعب مرحأ لجر
 وربع همسا نأب رعشي ام ضایما ءافشلا فو « ةيمأ نب ىلع وخأ وهف حص نإ : لاقر رظن هيفو « ىموطرطلا ريسفتل
 الجر نأ ءاطع نع ةداتق نع ةبعش قرط نم ىواحطلا هجرخأ اك ثيدحلا ىوار ةيمأ نب ىلعي باوصلاو داوس نبأ

 نونلا ديدشتو ةلمهملا حتفو ةين اتحتلا مضب : ىرابلا حتف ىف ء ان » (۱)

 ةمدقلا ۵ ۰۵ تم
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 نع شمالا نع مزاح نبا وه ريرج نب بهو « ابعزنب نأ رم بم ىنلا هرمأف ةبج هيلعو مرحأ ةيمأ نب ىلعي هل لاقي

 ا ؛ لجر نه بوبآ «بدتج ىأ نب ورع ور ةيطع ىنأ نع « ربیع نبا وه ةرابع

 ىنلا لجر لأس رع نبا ثيدح ثراولا دبع نبا وه دمصلا دبع اتثدح ىلع نب نسحلا ىنثدح ةبالق وبأ وه لبق

 دقو وأ رس ا نو شی و ل

 ءاشام هيرب لجر لاق "یدص هما بارش وبأو ام امرع نوكي نأ هبشیو سوق نم ةأرما انآ ةرمعلا باوبأ ىف رکذ

 « ىضاملا دانسإلاب ةورع نبا ىنعي ماشه انثدح ةيواعم وبأ لاق « ليعامسا نبا وه متاح انثدح رمع هنأ ريسفتلا ىف ىتاي
 ىلأ نع : ( فاوطلا ) ء فيحصت وهو كاحضلا نع يحي لاقو : ةخسن ىفو « قابابلا وه كاحضلا نب ىحي لاقو

 نب زيزعلا دبع وه یدرواردلا هعبات « ىجحلا ىردبعلا ناثع نبا وه ةبيش ىلا تش لاق « ةلس نب قيفش ینعب لئاو

 نالفو دیزل و ) ةشئاع یعب : : ( اهتغأو یه )۰ قیدصلا ركب ىلأ تب ءامسأ ىنعي ( ىأ ىنتربخأ دقو ) هل ٠ دم

 نبا «لاجرلا عم فاوطلا ءاسنلا ماشه نبا عنم ذإ ءاطع ىنريخأ نافع نب ناثعو فوع نب نمحرلا دبع امه ( نالفو

 مايأ كم ريمأ ناكو ء ىوزخلا ةريفلا نب ديلولا نب ماشه نب لیعایما نب ماشه نب مهاربا وه روكذملا ماشه

 نع حابر يآ نبا وه ءاطع نع ملل وه بيبح نع عیرز نب ديزي نع هلاخ وهو ناورم نب كلملا دبع نب ماشه

 سابع نيا ثيدح « ءاذحلا وه ىناثلاو ء ىطساولا وه لوألا « اريثك رركت دلاخ نع دلاخ ءريبزلا نبا وه ةورع:

 ىف امهنم دحاو مسي مل هعطقف طي وأ ريسب ناسنإ ىلإ هدي طبر ناسنإب ةبمكلاب فوطي وهو كرم ب ىنلا نأ

 نع رشب نب ةفيلخ نع بيرغ دانسإب هقيرط نم هدنم نبا هجرخأ رشب نب ةفيلخل كلذ عقو دقو « ثيدحلا اذه
 ذخأف هفو « اذهام : لاقف نينورقم هنباو وه هآرف كلذ دعب قلم ىنلا هيقل مث : لاق اثیدح ركذف سا هنأ هيبأ

 ود دم ىنثدح « ثراحلا تب ةبابل ابمساو لضفلا مأ ىه كمآ ىلإ بهذا ؟ لضف اي سابعلا لوق ام , هعطقف لبحلا

 عم ىناسرأ ةشئاع لوق « لوحلا نابلس نبا وه مصاع نع ةيواعم نب ناورم وه یرازفلا انريخأ مالس نبا

 ل ل كاز تقترب نبا تو لون ماع جلا دارا رق نا نأ ر اقوا ركن مت

 هللا ديبعو هللا دبع هدالوأ كاذ هل لئاقلا ( لاتق مبنیب نئاك سانلا نإ هل ليقف ) هلوق ۰ نيعبسو نيتنثا ةنس ىف كلذ

 تنب یه ةصفح نع ؛ ىنايتخسلا وه بوبآ تک سو تم فان ی یراشبلا یور « ماسو

 ضيحلا باتكىف مدقت فاخ ىنب رصق تلزنف ةأرما تمدق نيريس

 ةفرعو ینم ىلإ جورخلا باوبآ

 دبع نعو شایع نبا وه ركب وبأ انثدح « نابآ نب ليعامما ىتثدح ءاطع نع نایلس ىبأ نبا وه كلملا دبع لاق

 لا اس لوم هقلا دبع انئدح خرج نبا « سابعلا نبا وه ( لضفلا فدر مث ) هو ٠ عيفر نبا وه زيزعلا

 قا ىثدح « دوعسم نبأ وه هللا دبع نع ىعخنلا ديزب نبا وه نمحرلا دبع نع ريع نبا وه ةرامع یئدح شعالا

 وبأ انثدح « هنع هللا یضر قيدصلا ركب ابآ اهابأ ىنعت ىنأ عم اهب ثعب مث ةشئاع لوق « لی نبا وه رضنلا انربخأ
 نع كراملا نب ىلع ةشئاع ىه نينمؤملا مأ نع مساقلا نع ىعشلا وه رماع نع ةدئاز ىبأ نبا وه ايركز انادح معن

 ةنس ىف كلذ ناك ريبزلا نبا دبع ىف ةيرورحلا جح ماع جا رمع نبا دارأ ريثك ىبأ نبا وه ىحي نع كرابملا نبا



 دیبع نبا وه سفوي نع عیرز نب ديزي « قيدصلا ركب ىبأ نب دحم نبا یی مساقلل هترك ذف : ىحي لات نيتسو عبدأ
 « ىررزجلا كلام نبا وه ميركلا دبع ىن”دح نايفس لاق « مسي مل هتندب خانأ دق لجر ىلع ىتأ رمع نا ثيدح « ىرصبلا
 ىبأ ثيدح « مدخ نب ناغع نب هللا دبع وه مخ ىبأ نع یراصنالا ديعس نبا وه ىحب ىثدح لالب نب ناملس
 ىلع انعتمت نارمع ثيدح « لجرلا اذه مسي مل ةئدب ابن لاقف « بكرا إب ىذلا هل لاق ىذلا لجرلا ىف سنأو ةريره
 نأ عفان نع ءامسأ نب ةيريوج ثيدح « ملسم حيحص ىف تبث اک رمع وه ءاش ام هيأرب لجر لاق ب هنا لوسر دبع
 نبا دنع عقوو « ةيبيدحلا ىف كلذ ناك مهضعب رصقو هباحصأ نم ةفئاطو میم هللا لوسر قاح : لاق رمع نب هللا دبع
 نب هللا دبعو سابع نبا ثيدح « نامثعو ةدانق ابآ الإ اوقلح ةباحصلا نأ ديعس ىلأ ثيدح نم تاقبطلا ىف دعس
 انربخآ ةبعش « هددعت لمتحيو لئاسلا مسي مل امهريغو قاحلاو رحنلا ىف ريخأتلاو ميدقتلا نع لجرلا لاس ىف ورم
 نب عيفن وه ةركب ىبأ نع « دلاخ نبأ وه ةرف انئثدح « ءاثعشلا وبأ وه ديز نب رباج تعم” رائيد نبا وه ورمع
 فسوي نب جاجحلا وه ربذلا ىلع لقي جاجحلا تعم شعلا « ىلسملا نجرلا دبع نبأ وه ةربو نع رعسم , ثراحلا
 عروملا نبا وه رضاحم « لیلا ديزي نبأ وه سنوي انئدح ىحي نب ةحلط ؛ قارعلا ريمأ

 ةرمعلا باوبأ

 هبك رف حضان یل ناك : تلاق ؛ انعم ىجحت نأ كعنمام اما تيسنف سابع نبا اهاعم راصن الا نم ةأرمال عقلي ىنلا لاق سابع نبا ثيدح « ىعيبسلا سا یبآ نبا قمسا نب فسوي وه هيبأ نع فسوي نب هاربا « يحي نبأ وه مام
 عقوو « نانس نإالاو نائس وبأ جورلاو لسم دنعو فنصملا دنع اک نانس مآ یه ةأرملا ءاهنباو ابجوزل هنباو نالف وبأ
 ىبأو قيلط مال هلثم عقوو « مثيلا لقعم أ مماو ىناربطلاو ىئاسنلا ىف اک ةصقلا هذ هيبش بنیز اهمساو لقعم مآل
 هجو نم اضيأ ةبيش یآ نبا هاورو « ىنكرتو هنباو ةحلط وبأ جح هللا لوسر ا ملس مأ تلاق : لاق سابع نبا نع هيبأ نع ءاطع نب بوقعي قيرط نم هحیحم ىف نابح نبا یورو « نكسلا ناو ةبيش ىبأ نبا دنع وهو قرلط
 هيف نوكيف حي ريبك نبا هل نكي مل ةحلط ابآ نال , هنع هللا یخر سنأ هنأ رهاظلا روكذملا نالاو ءاطع نع رخآ
 نأ دواد ىبأ ننس ىف معن ةيراصفأ لقعم مأ تسيلو راصنآلا نم اأ ىراخبلا ثيدح ىف نأ كلذ ديؤيو « زاحب
 . اعم ركذ نميف ددعتلا لمتحيف « اضيأ ةيراصنأ ىبف نانس مأ امأو  تاف هضرمل رخأت لب مهعم حي مل لقعم ابآ
 نع مساقلا نع فوع نبا ثيدح « هللا دبع نبا وه ( ةحلطو لب ىنلا ریغ ىده مم دحأ عم سیل و ) هلو
 ثيدح « هعضوم ىف نيبت اک بصحا وه اذکو اذک ناکم انيتئا مث لهأف معنتلا ىلإ ىجرخاف تربط اذاف ةشئاع
 دلاخ بأ نبا وهلیعاعسا نع دينا دبع نبا وه ريرج ثيدح « مدقت ةرمعلا دعب قوللا نع لئاسلا ىف ةيمأ نب ىلعي
 لخد ناكأ : ىل بحاص هل لاقف هيفو « هعم انرمتعاو الپ هللا لوسر رمتعا : لاق ىفوأ ىبأ نبا وه هللا دبع نع
 « مدقت ىمأر ىطشما : تاقف سيق نم ةأرما تيتأ مث ىموم ىبأ ثيدح « لجرلا اذه مسي مل ءال : لاق ؟ ةيعكلا
 « رفعج نب هللا دبع رخآلاو « سابع نب مق هفاخ هل ینلا « هفلخ رخآو هيدي نیب ادحاو لم سابع نبأ ثيدح
 اذک و « ةباحصلا ىف ةتمجرت ىف اك توباتلا نب ةعافر وه هباب لبق نم لخدف راصنالا نم لجز ءال ءاربلا ثيدح
 ربع نب هللا دبع جوز یه ديبع بأ تذب ةيفص نيرسفملا نم هريغو ىوغبلا دنع



 ا 7

 ديصلا ءازجو رصحا

 وه حور لاقو ء امنع مدقت اك هللا دبع وأ لاس وه ( تف ول هل لاق رمع نب هللا دبع یب ضمب نأ عفان نع )
 هيوهار نب قعاو ىمفاشلا لوق وه ( قاحبو هيده رحب هريغو كلام زاقو ) دابع نبا وه لبش نع « ةدابع نبا

 رافغ ی نم الجر تيقلف : ةداتق نأ تبدح « یعجالا نالس وه مز يأ نع رمتعملا نبأ وه روصتم « عمجو

 انل لاق « عفان همسا ةداتق ىبأ یلوم دمع نأ نع « مسي مل نبعتب هتكرت لة قلي ینلا تكرت نيأ تاقف للا فوج ىف

 ديز . کم مدق ناكو نايك نبا وه خاصو رانید نبا وه ورمعو ةنيبع نب نايفس لئاقلا خاص ىلإ اوبهذا ورم
 اريمأ ناك قدشالا وه ديعس نب وربع « ةصفح یه ا ىنلا ةوسن ىدح] ىنتثدح : لوقب رمع نبا تعمس ريبج نبا

 ثيدح « مس مل سبلن نأ انرمأت اذام هللا لوسراي : لاقف لجر ماق رمع نبا ثيدح « ةيواعم نب ديزي مايأ ةنيدلا ىلع

 نب دلاغ بويأ یبا مما ببصا ءاملا هيلع بصي ناسنال لاق مث بيرك لوق . مسي مل هتقان مرحمب تدقو سابع نبا

 لطخ نبا ةبعكلا راتسأب قلعتم لطخ نبا لاقف لجر ءاج هعزن ابلف سنأ ثيدح « هيلع بصي ناك ىذلا مسي لو ديز

 وه ضوضعملاو ىلعي وه ضاعلا لجر دب لجر ضعو مدقت می ثیدح « مسی مل كلذب ء ءاج ىذلاو هللا دبع هما

 هتمع امن یناربطلا قو یناسنلا ىف اك ىثهجلا ةيلس نب نانس .ةأرما یه ةئيبج نم ةأرما نإ < لسم ىف اك هرزجأ

 نازل ومر جم ف سر ا اک ےک ا ام شمل كدا انا مق زو

 قو « ءالملا مآ ۽ ينكقو ىرضحلا خرش تنب ةيلع بئاسلا مآ مماو ىبكافلا ةياور ىف تبث اك هوبأ هب جح ىذلا لِ
 ليعامسالا دنعو ءزيزغلا دبع نب رمع لوقم رکذب مل : ديزي نب بئاسلل زيزعلا دبع نب رمع لاق اهدمي.ىتلا ةياورلا

 اذك شيج ىف جرخأ نأ ديرأ ین هللا لوسر اي : لجر لاقف . سابع نبا ثيدح و عاصلا ردق ببسب هنأ ىلإ ةراشإ

 لاق سابع نبا ثيدحو « لقعم مأ هتأرماو لقعم ابأ نوكي نأ لمتحو « ايمسي مل جملا ديرت قآرماو , اذكو

 نب ناورم وه ىرارفلا « مدقت اك نانس وبأ وه نالف وبأ : تلاق ؟ انعم ىجحت نأ كعنم ام ةيراصنالا نانس مال

 رماع نب ةبقع لوق « هانبا مس لو ريشق ليقو « سيق همماو ليئارسا وبأ وه هينبا نيب ىدابتي اخیش ىأر ةيواعم
 نيبت نكل الوكام نبا اهركذ مال ةرخآو ةفيفخ ةدحوم اهدعب ةلمهملا رسكب “) لابح مأ ىه ىتخأ ترذف
 « بيبح ىلأ نبا وه ديزي نع بويأ نب ىحي ةعامج كلذ ىف مو دقو « ثيدحلا اذه ىوار وه ام اهاخأ نأ

 قلا هللا دبع نب دئرم ره ريخلا ىبأ نع
 ةنيدملا لئاضف

 نع « ىميتلا مهاربا نع یروثل وه نابفس انثدح ىدبم نبا وه نمرلا دبع انثدح « راشب نب دهم انثدح

 نم نايعار رشم نم رخآو ) هلوق . لالب نبا وه ناملس انثدح دلم نب دلاخ انثدح . كيرش نب ديزي وه هيبأ

 نع « ىنابيشلا یسوم نبا وه لضفلا . صفح نب رمع نبأ وه هللا ديبع ىتثدح ضايع نب سفأ «ایمسپ ۾ ( ةنيزم
 دعس نف مهاربا « صاقو ىبأ نب دعس اهابآ ىنعت ادعس تعم“ دعس تب ةشئاع نغ « .نمحرلا دبع نبأ وه ديعج

 نون اهدعب ةدخوملا دیدشنو ةلمهلا ركب < يماع تنب نابح مأ > حتفلا ىف فلؤلا ةرابع < لابح مأ » هلرق ۱

 انه ا ةفلاخم هفو



 لل اد

 ىنلا ىلإ یارعآ ءاج رباج ثيدح م نوع نب نمحررلا دبع نب مهاربا وه هدج نع مهار نب دعس وه ةيبأ نع

 ليقو « رظن هيفو مزاح ىأ نب سيق هنأ ىرشغرا رار الا عید ىف عقوو « مس مل مالسالا ىلع هعيابف ملي

 نايفس نب مهاربا ركذ فئموي سانلا ريخ وه لجر هيلا جرخيف « لاجدلا ةصق ىف ديعس ىلأ ثيدح « سيق هما

 ىذلاو رضا ءاقب ىعدي نم ىأر ىلع متي امن اذهو ةعامجو رمعم هاك اذكو « رضخلا هنإ لاقي هنأ لسم نع ىزارلا

 لوسر جرخ ال تباث نب ديز ثيدح ؛ كلذ فالخ ثيدحلا ققحم نم نورخآو برملا مهارباو ىراخبلا هب مزج

 )٩ همآ مس! همأ نع لسا نب ديز نع « هباععاو نأ نب هللا دبع مم هباوعآ نم سان عجر دحأ ىلإ عقلي هللا

 هيبأ نع تاياورلا رثكأو

 موصلا باتک
 ٠ دشار يآ نبا وه عماج « هريغ ليقو « ةبلع نب ماض هنأ نامیالا ىف مدقت « ءاج ايبارعأ نأ ةحلط ثيدح ۱

 هللا ديبع نب ةحلط ءافلح یحبصالا رماع ىنأ نب كلام سنأ ىبأ نب عفان وه هيبأ نع نييميتلا لوم سلآ ی نبا
 « ىركلا نوميم نب دمج وه ةزح أ نع نادبع « ثيللا بتاك حلاص وبأ وه ثيللا نع هريغ لاقو « ىميتلا |.

 هثيدح امأو « اعستو ارذعو ارشع ىنءي اذكهو اذكهو اذكه ربشلا رمع نبا ثيدح م رفز نبا وه ةلص لاقر

 ىذلا فالخب تارم ثالث اذكم هيف لقب مل اذبف نيثالث ةرمو نيرشعو ةعست ةرم ىنعي اذكهو اذكه ربشلا زخالا

 هتأرما ىنأ ىراصنالا ةمرص نب سيق نأ ءاربلا ثيدح ه ةعست ديزي هنأ ىلع لدف ةثلاثلا ىف ماهیالا سنخو هيفف هلبق ۱

 ءامسأ ىلأ نب دنه وه ءاروشاع موي سانلا ىف ىداني الجر ثعب علي ىنلا نأ عوكالا نب ةملس ثيدح « مست مل

 ةمجرت ىف هدنسم ىف دمحأ هاور اك هثراح نب ءامسأ ليقو « هدنسب قعا نب دم قيرط نم لارکشپ نبا هاور ىملسلا

 « رمع نب هللا دبع نب هللا ديبع ليقو « هللا دبع وه ةريره ىبأ نع رمع نب هللا دبع نباو مامه لاقو « ءامسأ نب دنه

 ةبلس مأ وأ ملسم ىف اك ةشئاع ىه ةلبقلا ماص وهو هجاوزأ ضعب لبقيل مع هللا لوسر ناك نإ ةشئاع ثيدح

 لاق هبو ) هلو ۰ دم وه نيريس نبا انثدح « ناسح نبا وه ماشم انثدح ‹ عيرز نب ديزي « ىراخبلا دنع وهو

 نب ةبلس وه« ثيدحلا قرتحا هنا : لاقف علل ىنلا ىتأ الجر نأ ةشئاع ثيدح و ديعس وه ( ريبج نباو ىعشلا

 او ء ناضمر ىف رهاظملا وه ةلس نآب هيلع بقعتو « ىنفلا دبع مزج هب و دؤراجلا نباو ةبيش ىبأ نبا هاور رخص
 ديعس نع ريشب نب ديعس قیرظ نم دیبا ىف ربلا دبع نبا ىور نكلو . رمقلا ىف اهاخلخ ىأرو لیلا ىف هلهأ یتآ

 لاق ء ةضايب ىنب دحأ رخص نب ناملس وه لي ىنلا دبع ىف ناضمر ىف هلهأ ىلع عقو ىذلا لجرلا نأ بيسملا نبا

 ىف ببسلاو : تلق . ارهاظم ناك امنإ ناملس وأ ةملس نأ نم ىنعي مدقت ام ظوفحلا نآل اهو اذه نظأ يلا دبع نبا

 قف قرح ا امأو « هثيدح ىف حرص وه اك اليل عماجو ناضمر ربش ىف ناك هتأرما نم هرابظ نأ قرا هنأ مهنظ

 فو « رقلاب نايتإلا یو < ةرافكلا ردق ىف اکرتشا معن ارياغتف ارابن عماج هنأو ىبارعأ هنأ ةريره بأ ةياوز

 مدقت ثيدحلا « تكله : لاقف لجر ءاج ةريره ىلأ ثيدح ه لعأ هتلاو انم رففأ ىلعأ امهنم لك لوق ىفو ءاطعإلا

 هلصأب ضايب (۱)



= ۳۷ = 

 یه ةمقلع مأ نع جشالا نب هللا دبع نبا وه ريكب لاقو « ملا نب رمع نع ريثك ؛ بأ نبا وه ىحي « هلبق ىذلا ف
 نسحلا خویش مآ اذكه ( موجماو مجاحلا رطفأ اعوفرم دحاو ريغ نع نسجلا نع یورو ) هلو. ةناجرم

 نب ةماسأ نعو . هنع ديح ةياور هذهو سوأ نب دادش نع هنع ىور هنأ تنيبو قیلتلا ىف هنتين اک ىميتلا ناملس
 موز هش ةذاتق ازز هذهو ناب ر نعرو سرر لور هدهو ةرزع نآ نوع تدكأ اور هدهو:ديز

 وه ىنابيشلا قحا ىنأ نع « مہلک مهنم هعمس نوكي نأ لمتحيو « هنع بئاسلا نب ءاطع ةياور هذهو راسي نب لقعم
 ىف إب ىبنلا ناک رباج ثيدح م نذؤملا لالب وه یل حدجاف لزنا لجرل لاقف هللا دبع وه قو ىبأ نبا عم نايلس

 نبا وه ريهز < جحلا رخاوأ ىف هتيمست .تمدقت دقو « ليئارسا وبأ وه هيلع للظ دق الجرو اماحز ىأرف رفس

 وه ضايع نع « لس نبا وه ديز ىفرخأ رفمج نب دم , یراصن الا ديعس نبا وه ىحب انثدح نما ةيواعم

 « رذن اهيلعو تتام ىأ نإ هللا لوسر اب : لاقف لجر ءاج سابع نبا ثيدح ه حرس ىلا نب دعس نب هللا دبع نبأ
 نب دحآ انثدح « ةيناغ وأ ةشئاع ةتيملا ةأرملا مسا نارهاط نبا ركذ . تقام ىتخأ نإ تلات ةأرما نأ ةياور قو
 لاقو « لالب هنأ مدقت ىل حدجأ هل لوقملاو ینابیشلا قحا وبأ وه ناملس نع.« شايع نبا. وه ركب وبأ انثدح سا زپ
 نب ةعير هنأ ىلع لدبام ةبش نب رمما ةنيدلا رابخآ فو « اخيش ناك هنأ ديبع ىبأ ةياور ىفو « كيسي ل ناودشنل رمع
 فقأ | ( راعنالا ىرق ىف ءاروشاع ةادغ قلب ىنلا لسرأ ::تلاق ذ"وعم تنب عيبرلا نع ) هل . فلخ نب ةيمأ
 ثيدح م كلذب لس هموق ىلإ امهدحأ لسرأ نايبلسأ امهناف ةثراح ىنبا دنه وأ ءامسأ وه سيلو « لوسرلا مسا ىلع
 اذه مسي مل لصاوت كنإ : نيباسملا نرم لجر هل لاقف « موصلا ىف لاصولا نع لي هللا لوسر یہ : ةريره ىف
 . مدقت اک ةميجه ىهف یرفصلا ءادردلا مآ امأو « ىزيكلا ىهو ةيباحصلا ةريخ ىه ءادردلا مآ یأرف : لاق لجرلا

 : لاق حيلملا وبأ ىنثدح ةبالق ىنأ نع دعي هركذ رحآلا دلاغ وبأ وه ( اسنآ لأس هنا ديح نع نابلس لاق ) هلوق
 ىن] : هل لاق الجر نأ ربع نبا ثيدح ۵ وربع نب هللا دبع ىلع ةبالق ىبأ دلاو ىرجلا ديز ینعن كيبأ عم تاغض
 نارمعو الجر لأس وأ هلأس هنأ مب ىنلا نع نيصح نب نارمع ثيدح « لجرلا مسي ملرحنلا موي قفاوف امری ترذن
 ( خرج نبا نع مصاع ىبأ ريغ داز ) هلوق ٠ لجرلا اذه مسي مل ربشلا اذه ررس تمص امأ نالف ابأ اي : لاقف عمسی
 « بیبح لاقيو كلام نب ىع همساو كتملا وه بويأ ىبأ نع ةداتق « ئانفلا هاوز ناطقلا ديعس:نب یح وه
 الجر يب ىنلا رمأ عوكحالا نب ةملس ثيدح «جشالا نب هللا دبع نبا وه ريكب نع ثراحلا نبا وه ورع
 مدقت لسأ نم

 فاكتعالاو ردقلا ةليلو ٌيوارللا

 نب باطخلا وبأ معز ثيدحلا نالجر یحالتف ردقلا ةليلب انريخيل مب ینلا جرخ تماضلا نب ةدابع ثيدح

 مايف ىف رصن نب دم ةياور قو « الیلد كلذ ىلع رک ذی مو دردح ىبأ نب هللا دبعو كلام نب بعك امهنأ ةيحد
 مل ةيفص اهنأ املسر ىلع لاقف « املسف راصن الا نم نالجر "رم ىح تب ةيفص ثيدح « راضنالا نم ان ليلا

 نب داعو ریطح نب ديسأ انبنأ راطعلا نبال ةدمعلا حرش ىف عقوو « راصنالا نم لجر هرصبأف ةياور ىفو « ايمسي
 ضیا باتك ىف مدقت دقو . ةدوس یه لبق « ةضاحتدم رام هللا لوسر عم تفكتعا ةشئاء ثيدح « رشب
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 سلا ىلإ عوببلا باتك

 « ثيدحلا یتلاقم ىضقأ ىح هبوث دحأ طبي نل هنا : هثدحي ثيدح ىف لب هللا لوسر لاق دقو ةريره ىبأ لوق

 لجر نم ام مقل هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع نسحلا قيرط نم ةيلحلا ىف معن وبأ اهاور اببلا راشلا ةلاقملا

 « ثيدحلا ةنجلا لخد الإ نیمطیو نيملعتيف لج وزع هللا ضرتفا امف اسمخ وأ امبرأ وأ ثالث وأ نيتلك وأ ةلك عمسي

 تنب ةرمع یه مییرلا نب دعس ىجوز ىدحإ تب وه ىجوز ىأ رظنا فوع نب نمحرلا دبعل عيبرلا نب دعس لوق
 نب نمحرلا دبع ةجوز الو مست مل ىرخالاو نآرقلا ماكحأ ىف ىضاقلا لیعاعا اهامس مزح نب ورمع تخأ مزح

 ركألا وهو ةورف ىبأ نع ةئيبع نبا ءىراصنالا عفار نب سنأ رسيحلا وبأ اهيبأ مسا نأ الإ ابجوزت ىتلا فوع
 ةورف وبأ نانس نب ديزي هنأ معز نم طاغو ىنبجلا ملاس نب لسم هاف رفصالا امأو ثراحلا نب ةورع همساو
 ( باه] یبآ تنب هتحت تناکو ) هلق . مست مل اهنأ مدقت تءاج ءادوس ةأرما نأ ثراحلا نب ةبقع ثيدح « ىررجلا

 انیاو مست مل ةعمز ةديلو « نيتمجعم نيبازو ةلمبملا نيعلا حتفي زيزع ىميقلا بام ىنأ مماو ةينغ اهمسا نأ مدقت

 نبا وه روصنم « هريغو ربلا دبع نبا ها نمحرلا دبع هما ةعمز نب دبعو صاقو ىبأ نب دعس هيف مصتخا ىذلا

 یشاجنلا وه رانید فلأ ليئارسإ یب نم لجرلا ضرفأ ىذلا لجرلا ثيدح « فرصم نبا وه ةحلط نع رمتعملا
 نهر ىذلا ىدوبيلا ةصق ىف سنأو ةشئاع ثيدح « ىزيجلا عيب رلا نب دمح نيب رص ا ةباحصلا ةفرعم باتك ىف هانيور

 هاوز اعاص نيثالث مامطلا ناكو قبيبلا هاور رفظ ىنب نم وهو محشلا وبأ وه ماعطلا ىلع هعرد هدنع مب ىنلا

 كيغلأو ةرات روسكلا تر نيثالثلا نودو نيرشعلا قوف ناك هنأب امهنيب عمج و نيرشع ةياور فو فنصلا
 ایپ لاق رباج ینثدح « دعجلا ىبأ نبا وه ملاس نع نمحرلا دبع نبا وه نیصح نع « ةمادق نبا وه ةدئاز « ىرخأ

 نب نمحرلا:دبع وه لابملا بأ نع « ةعحلا ىف مدقت الجر رشع انثإ الإ إب ىنلا عم قب ام یح ثيدحلا ىلصن نحن

 ةفيذح ثددح « ىرهزلا وه دم لاق : لاق ديزي نا وه سنوي انثدح ؛ ینامرکلا مهاربا نبا وه ناسح معطم

 راصن لا نم لجر ءاج ىردبلا ورم نب ةبقع د وعسم ىلأ ثيدح < مسی مل لبق ناك نم لجر حور ةکشاللا تقلت

 اضيأ مسي مل انمبت دق اذه نإ كلي ىنلا لاقف لجر مبعم ءا هيفو : مس مل باصق هل مالغل لاقف بيعش ابأ ىنكي

 ىبأ تيأر : لاق ةفيحج ىبأ نب نوع نع « زئانجلا ىف مدقت اك لیئاکیمو ليربج اهه ىنايتأ نيلجر تيأر ةرمس ثيدح

 ثيدح « اضیآ مسي مل قوسلا ىف وهو ةعلس مافأ الجر نأ ىفوأ ىبأ نب هللا دبع ثيدح و مسي مل اماجح ادبع ىرتشا
 اعد اطایخ نأ سنأ ثيدح ؛ دوبيلا نم عاقنيق ونبو مسي مل عاقنيق ین نم اغادوص تدعاو هنع هللا یضر ىلع

 ةدربلا بلط یذلا نأو مست مل ةأرملا نأ مدقت ةدربب ةأرما تعاج دمس نب لبس ثيدح « مسي مل هل ماعطل ب ىنلا
 ةأرملا نأو ةعملا ىف هما ىف فالخلا مدقت ربنملا عفاص ىف رباج ثيدحو اضيأ لبس ثيدح ؛ فوع نب نمحرلا ذبع
 یدوبلا ىف ةشئاع ثيدح « اضيأ مسي مل مپ كرشم ءاج ركب ىلأ نب نجرلا دبع ثيدح ؛ ةب راصنآ ابنکل مست م

 نایفس ثيدح « ةيسوالا دومسم تنب ةليبس هتجوز مسا ای مآ اركب تجدوزت رباج ثيدح « ابیرق مدقت نهرلاو
 ثيدح « كيرشلا مسي مل كيرش هلو ساون هل لاقي لجر نم امه الب رمع نبا یرتشا رانيد نبأ وه وربع لاق



 — + سم

 هجارخ ناکو قراحخلا یراصنالا ةصيع یوم ناكو ةرسدم ليقو ؛ عفان ليقو رانید همسا هبيط وبأ مجح سنأ

 نابح انربخأ قحا انئدح , ماجحلا مسا مدقن للص ىبنلا مجتحا سابع نبا ثيدح « اعاص هنع اوعضوف عصآ ةثالث

 امار دوراجلا نبا هاور امك ذقنم نب نابح وه عويبلا ىف عدخم ناك الجر نأ رمع نبا ثيدح « لاله نبا وه

 قوسلا ىف ملي ىنلا ناك سنأ ثيدح « ىراخبلا ميراتو هجام نبا ىف عقو اک وربع نب ذقنم وه ليقو « امهريغو

 هلق . بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا وه عكل مآ ةريره ىبلأ ثيدح « لجرلا اذه مسي مل مساقلا ابأ اي : لجر لاقف

 وه مالس نبا نع حابر یی نبا وه ءاطع نع ؛ ةنوميم نأ نبا وه لالس نع « لاله ىنأ نبا وه ( ديعس لاقو )

 نبا وه روث نع لسم نبا وه ديلولا ناسيك نبا وه ( بهو نع ) ةورع نبا وه ( ماشه لاقو ) هو . هللا دبع

 مل ةباغلا نم اننزاغ ءىحب یتح.انآ : ةحلط لاقف فرص هدنع نم : لاق هنأ سوأ نب كلام ثيدح « ىاشلا دیزب

 , امهنع هللا یضر رمع نبا نع عفان نع كلام نع ىنعي سيوأ ىبأ نبا وه ( ليعامسا داز ) هلوق . نزاخلا مس

 ىرتشملاو لسم ىف اك بوقعي همسا مالفلاو روكذم وبأ وه لجرلا « ربد نع هل امالغ قتعأ الجر نأ رباج ثيدح

 لاقو « ماعط نم اعاص نيريس نبا نع مهضعب لاق ) ىل . نيحيحصلا ىف اك مرد ةئامئامث او ماحتلا نب معن

 ةشئاع نأ ريع نبا ثيدح , قنلعتلا لصف ىف كلذ ىف فالتخالا تيب ( اثالث ركذي مو « رمت نم اعاص مهضعب

 ىزاغ قأي یتح ةحلط ثيدح « راصنالا نم ابلهأو ثيغم همسا ةريري جوز « ةريرب ىه ةيراج ىرتشت نأ تدارأ

 وه دمحأ ىبأ نباو نامزق ليقو « بهو همسا لیق , دسحآ ىبأ نبا ىلوم نايفس ىبأ نع « ابیرق مدقت ةباغلا نم

 , هيلا بسنف دمحأ بأ نبا ىلإ عطقنا هنأ الإ لبشألا دبع ىب یوم ناك هن ليقو « شحج نب دمحأ ىنأ نب هللا دبع

 بجاحلا ةورف ىبأ نبا وه عيبرلا نب هللا ديبع هلأسو کلام تلأس : لاق ىجحلا وه باهولا دبع نب هللا دبع انئدح

 هللا ديبع ىزملا ركذي ملو دحأ ىبأ نبا ىلوم وه نايفس ىلأ نع نيصحلا نبا وه دواد كثدحأ ‹ یدپلا بجاح

 ( ديعس نب ىحي ) هلوق . كلام ىلع هتءارقب ثيدحلا ىجحلا عمس امتإو ةياور هل سيل هنال بيذهتلا ىف عيبرلا نبا

 ليق « حقشت نأ لبق ةرقلا عيب نع لِي هللا لوسر یه رباج ثيدح . راسي نبا وه اريشإ تعمس ىراصنالا وه

 نب نايفس نع ديزي لاقو) هلوق . اضيأ لئاقلا مسي مل وهزت امو ليق ء سنأ ثيدح اذكو « لئاقلا مسي مل حقشت امو

 نبا وه ايرك ز نع ىرلا ىضاق ديعس نبا وه ةسبنع انثدح « لس نبا وه ماكح ؛ نو راه نب ديزي وه ( نيسح
 دنه تلاق ةشئاع ثيدح « قنحلا یاملا مساقلا نب سنوي وه ( نأ قئادح سوب نب رج انثدح ) هلوق . قحا

 مهياصأف نودثمي رفن ةثالث جرخ هنع هللا ىضر رمع نبا ثيدح سم دبع نب ةعيبر نب ةبتع تنب ىه ةيواعم ما
 ثيدحلا ناعشم كرشم لجر ءاج ركب ىلأ نب نمحرلا دبع ثيدح « مهنم دحاو مسي مل راغلا ةصق ىف ثيدحلا رطملا

 هاكح ةعصعص نب كلام ليقو ةيزغ نب داوس وه ربيخ ىلع الجر لمعتسا دیس نو ةريره بأ ثيدح « مد

 مهاربا رجاه ةريره یی ثيدح ؛ ناملس نبا وه ماشه انريخأ رذملا نبا وه ( مهاربا ی لاقو ) هو . بيطخلا

 ةبيتق نبا ركذو رصم ىه ليق « ةيرقلاف ةديلو مدحأو هیفو ثيدحلا كوللا نم كلم اپف ةيرق ا لخدف ة راسب

 "یرما نب ور هنأ ناجيتلا باتك ىف ماشه نبا ركذف هريغ ليقو قوداص همسا كللاو ندرألا اهنآ فراملا ىف

 ثيدح «ليعامسا مأ رجاه ىه ةديلولاو ناولع نب نايفس همسا لیقو « رصم كلم كاذ ذإ ناك هنأو أبس نب سيقلا

 «بدنج نب ةرمس وه |رمخ عاب انالف نأ باطخلا نب رمع غلب سابع نبا ثيدح « مدقت ةعمز ةديلو نبا ىف ةشئاع
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 ثيدح : كلام نب نانس هيبأ ما كی ريغ ىلإ عدت الو هللا تا : بيبصل لاق هنأ فوع نب نمحرلا دبع ثيدح

 الجر نأ دیو یآ تبدح « لجرلا اذه مس م ثيدحلا ررواصتلا عیآ ناسنإ ىنإ « لاقف هانآ الجر نآ سابع نبأ

 اس هللا لوسر لئس ثيدح « ردقلا ىف هركذ:س اک ىرمضلا ورع نب یدج وه انيس بيصن انإ هللا لوسر اي لاق

 ىبأ نبأ وه ليعامسا نع عيكو « ىرةملا ديعس ىبأ نبا وه ديعس نع ثلا « لئاسلا مسي مل ثيدحلا ینرت ةمالا نع

 ةنانک وه ةيفص جوزو « مس , مل كاذل رک اذلا ابجوز لتق دقو « یح تنب ةيفص لاج هل رکذ سنأ ثيدح « دلاخ

 مدقت ترسکف هج احب رمأف اماج» ىرتشا ىبأ ترأر ة ةفرح#ج ىبأ نب نوع ثيدح ؛ىدوبلا قيقحلا يآ نا

 ةراجالاو ةعفشلاو لسا

 « ةرم نبا وه ور انثدح « ةبعش ( فلسلا ىف ) یسوم ىبأ نبا وه ( ةدرب وبأو دادش نب هللا دبع فلتخا )

 ايمسي مل نییرعشالا نم نالجر یعمو تلبقأ « ىموم ىبأ نب ةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ديرب وه ةدرب ىبأ نع نايفس

 ورع مريغو رماع وبأو كلام وبأو مصاع نب بمک ةنيفسلا ف ىموم ىلأ عم اومدق نيذلا نییرعشالا نمىمس دقو
 وه ليدلا ىب نم لجر رجأتسا ةشئاع ثيدح « صأعلا نب ديعس نب قدشألا وربع نب ديعس وه هدج نع ىح نبا

 لسم ىف نأ مدقت هبحاص عبصا اهدحأ ضعف اناسن] لتاقف ريجأ ىل ناك ةيمأ نب ىلعي ثيدح « طقيرأ نب هللا دبع
 « ناعدج نب هللا دبع نب ريهز هدج مساو هدج نع ةكيام ىنأ نب هللا دبع هيفو مسو ملف هريجأ امأو ضاعلا وه ىلعي نأ

 وی وه قارلاو مهريبك الو ىحلا مسی م ! ىحلا كلذ ديس غدلف دیعس ىبأ ثيدح « مدقت راغلا ةصق ىف رمع نبا ثيدح
 نرثالث كلذ ىف اهوطعأ ىلا من غلا ةدعو ديعس ىلأ نع ةرضن ىلأ قيرط نم ديمح نب دبع هاور « ثيدحلا ىوار ديعس

 ۴ ريغ قارلا نأ ىرخأ تاور ىف ءاجو ارصتخم اضيأ ىذمرتلاو هجام نبا هاورو ءالجر نوثالث ةيرسلا ةدعو ةاش

 م اک كلذ ريغ ليقو رانيد ةسيط بأ مسا علم ىنلأ ةبيط ونبأ مجح سنأ ثيدح « ددعتلا لمتحيف ديعس
 ىف ةرجالاو ىضايبلا دنه وبأ ليقو  ةبيط وبأ وه هرجأ ماجحلا ىطعأو علي ىنلا مجتحا سابع نبا ثيدح

 نابلس وه مزاح أ نع ةداحج نب دمت مدقت همجُل امالغ 2 ىنلا اعد سنآ ثيدح ؛ عاص ابنأ نا تب دح

 ةلاكولاو ةلافكلاو ةلاوحلا

 رع نأ یملسالا ورمع نب ةزمح ثيدح . ةثالثلا ىئوملا نم دحاو مسي مل ةزانحي لب ىنلا نأ ةلس ثيدح
 اودترا نيذلا م ( نيدترملا ف ثعشألاو ريرج لاقو ) هلوق . اومسي م هتأرما ةيراج ىلع لجر عقوف اقدصم هثعب

 انءاج دق ول رباج ثيدح  ةبيش ىبأ نبا هركذ الجر نيعبسو ةئام مهتدع تناكو ةفوكلا ىلع دوعسم نبا ةرامإ ىف

 نباهيقل اهيف ركب یآ ةصق ىف ةشئاع ثيدح ء اءيمج نيديلاب ةراشإلا تناك اذكهو اذكه كتيطعأ دق نيرحبلا لام

 ىف روكذملا ثيدحلا یرذالبلا یور دقو « كلذ ىف هدنتسم رک ذی مل و یاطاذم هدافآ كلام همسا ةراقلا ديس ةنغذلا

 ترک ذف ةشئاع نع ةورع نع یرهرلا نع رمعم نع یدقاولا نع ی دمج و خاص نب دیلولا نع ةرجملا نأش

 همان ثيدحلا قاسو ةراقلا ديس ديزي نب ثراحلا وهو ةنغدلا نبا هیقلف هيفو « ةشبحلا ىلإ ارجابم ركب ىلأ حورخ

 ديرد لتق ىذلا وهو ةغدل نبا هل لاقیر ةئغدلا نبا هل لاقي كلذ نال عيفر نب ةعيبر هنأ معز نم موو ىلوأ اذهف
 نحرلا دبع ثيدح ؛ بيبح نبا وه ديزي نع ثيللا « كلام وهو ةنغد نب سباح اضيأ ةباحصلا ىفو « ةمصاا نبا

 ةمدقا # ۳٩۰ م



 بس ۳۸۴

 نم قیرف ةيمأ لتق ىذلاو رساي نب راجع هلتق ىذلاو ىلع ةيمأ نبا مسا هلتقو فلخ نب ةيمأ ةصق ىف فرع نبا
 نأ ماحلل كردتسملا فو « فاس نب بيبحو ديز نب ةجراخو ءارفع نب ذاعم ميم قحا نبا ىمس راصنالا

 دبع تحت نم فيسلاب هللخت ىذلا نأ هريغو دعس نب مهاربا نع ىرذالبلا فو « هطب] تحت هنعط عفار نب ةعافر

 مدت ربيخ .ىلع لجر لمعتسا ثيد.> ؛ نمحرلا دبع لجر باصأ هنأو رذناا نب بابحلا وه فوع نب نمحرلا
 لجرا راک ةريره ىلأ تبدح« فرعیال ةيراجلا ساو هللا دبع وه كلام نب بعك نبا عمس هنأ عفان ثيدح « ابيرق

 نب ضايرعلا هنأ ىلع لدي ءىش ىنارطلا طسرالا فو « لجرلا اذه مسي مل ثيدحلا لبإلا نم نس علم ینلا ىلع

 ضعب ىلع مهضعب ديزي هريغو حابر ىنأ نب ءاطع نع « اهو هيف نأ ىلع لديام هجام نباو ىئاسنلا ىف نکل ةيراس
 تاوخأ وربع نب هللا دبع تاشو ةلمهس امسا نا مدقت راج ةجوزو جحلا ىف مدقت اک ريبزلا وبأ مهنه ىمس رباج نع

 كل یضفن تبهو دف ی هللا لوسر اب : تلاقف عقلي ینلا ىلإ ةأرما تءاج دعس نب لبس ثيدح نیم مل رباج

 ىنأ نبا وه ىح نع « مالس نب ةيواعم كيرش مأ انآ معز.نم موو ةأرملا الو لجرلا مسي مل اهنجوز لجر لاقف

 هوبأو فيسعلا ءابجراف تفرتعا ناف اذه ةأرما ىلع سينأ اب دغاو فيسعلا ةصق ىف ة رب رھ یآ ثدادح « ريثك

 ىف نأ هديؤيو نیرتکالا نع ريالا نبا هلقن یبلسالا كاحضلا نبا وه سينأو مهءايسأ فرعأ مل هتأرماو رجأتسملاو

 ىف ناك باطخلا نيتأا نبا لوق اذكو یوذغ هنإف درم ىلأ نب سينأ وه لاق نم موو لسآ نم لجرا لاقف ثيدحلا

 رغص هنکل و كلام نب سنا كلذ

 برشلاو ةعرازلا

 ةلظنح عمس ديعس نبا وه ىحي نع ةنييع نبأ « نيسحلا نب ىلع نب دمحم وه ( رفعج بأ نع لسم نب سيق لاق )
 هاور ديبظ دحاولا هبع ضرالا نوركي اوناك مهنأ ىامع ىتثدح لاق جدخ نبا وه عفار نع قرزلا سيق نبا وه

 ةيدابلا لهأ نم لجر هدنع ناك ةريره ىنأ ثيدح « اربظم هريغ هایمو نكسلا نبا هاور ريف همسا رخآلاو فنصملا

  برشف حدقب قلي ىنلا نأ دعس نب لبس ثيدح « ةمجلا ىف مدقت زوجي ال تناك دعس نب لبس ثيدح « مسي مل

 نجاد م هللا لوسرل تبلح سنأ ثيدح , ةبيش ىبأ نبا هاور سابع نبا وه موقلا رفصأ مالغ هنيمب نعو هنم

 « همعز نم ىلع اذه ربلا دبع نبا ركنأ دقو ديلولا نب دلاخ وه ليق « ىبارعأ هني نعو ركب وبأ هراس نعو
 نادعم همساو هبقل وهو بركي دعم نب شيشفجلا هع نبا مسا یل مع نبا ضرأ ىف رب یل تناك ثعشألا يدح

 ىف ىموم وبأ هاور ديح وه ةرحلا جارش ىف سرلا مصاخ راصنالا نم الجر نأ ثيدح « هريعو تارطلا هركذ

 شیطاب نبا هاکح ةعتلي ىلأ نب بطاح ليقو « دعبتساو لاوکشپ نیا هاکح سيق نب تباث ليقو « ديج دنسب ليذلا
 « لجرلا اذه مسب مل شطعلا هب "دتشاف ىثمي لجر انيب ةريره یآ ثيدح , ايراصنأ سيل ابطاح نال *یشب سیلو

 بقانم ىف ىتأي سابع نبا ثيدح « ابيرق مدقت لہس ثيدح . اضيأ مست مل ةره ىف ةأرما تبذع رمع نبا ثيدح
 ثيدح « قدزرفلا دج ةيجان نب ةعصعص وه لئاسلا رجلا نع عقلي هللا لوسر لئسو: ةريره ىبأ ثيدح  ءايبنالا

 ةياور ىفو قأيسو لأس الجر نا رفعج نب ليعامسا ةياور فو « ةطقللا نع هلأسف لجر ءاج . ىنبجلا دلاخ نب ديز

 قو « هقيرط نم ليذلا ف ىسوم وبأو ليعاممالا هاور كلام نب ريمع وه مقلب ىنلا لثس اضيأ ةطقللا ىف ىتأت
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 هنأ دلاخ نب ديز نع ثعبنملا ىلوم ديزي نع ةعيبر نع ةبرغ نب ةرايع نع ةعيهل نبا قيرط نم ىناربطلل طسوالا
 هناب بقعتو لالب هنأ لاوکشپ نبا ركذو ىبارعأ ءاج فنصملا دنع ةعيبر نع ىروألا نايفس ةياور قو تلأس لاق
 نب ريمعب ینارعالا رسفيف ىعم لجرو انأ تثج ةحيح ةياور قو دواد ىلأ ىف كثيدحلا نکس و ىبارعأ هل لاقي ال
 قیرط نم هربغ و ىوغبلا مجعم ىف تدج و مث لالب اذکو كلذ نع الأس امیج دلاخ نإ ددزو هنأ ىلع لمحتو كاام
 وهو ديج هدنسو ثيدحلا ةنس افرع لاقف ةطقللا نع مقلب هلا لوسر تلأس لاق هيبأ نع ىنبجلا ديوس نب ةبقع
 حيحصلا ىف ىذلا مهمل هب رسف ام ىلوأ

 ةمزالملاو صاخشالاو تاموصخلاو سيلفتلاو رجحلاو ضارقتسالا باوبأ

 ىروثلا وه نايفس' انثدح معن وأ انثدح « مدقت هل ظاغأو عللي هلا لوسر ىضاقت الجر نأ ةريره ىبأ ثيدح
 دبع وه (كلام نب بمک نبا ثيدح ىف) هلوق . لمبا نم وه نيد هيلع ىل ناكو رباج لوق « ليبك نبا وه ةبلس نع
 معاربا انئدح « اقسو رشع ةعبس را نم هل لضف ىذلاو رمت نم افسو نيثالث أيس اک ناك رباج دلاو ندو نمحرلا
 لجرل اقسو نيثالث هيلع كرتو )هر. ةورع نبا وه ماشه نع ةرهخ وبأو ضايع نبا وه سنأ انثدح رذنملا نب
 هللا دبع نب ةيطع نب ليعامسا نع رباج نيد ةصق ىف ىزاغملا ىف ىدقاولا هاور « محشلا وأ ىد وهيلا مما ( درهلا نم
 وه نایلس نع سيرأ ىبأ نب ركب وبأ وه ىخأ ینتدح « سیرآ ىبأ نب لیعاا انثدح «رباج نع هيبأ نع « ىللسلا
 ةينك قيتع وبأو قيدصلا ركب ىبأ نب نحرلا دبع نب دم نب هللا دبع نب دمحم وه قيتع بأ نب دم نع ۽ لالب نبا
 ةياورلا ىف اک ةلئاقلا ىه « مرغلاو ملا نم ذيعتستام كأ ام : لئاق هل لاقف ةشئاع لوق . مدقت دقو د هدج
 بيصأ لاق رباج نع مدقت ربدملا عبي ىف رباج ثيدح ىروثلا نايفس وه ىنلطم لوقي هضرغ نايفس لاقو . ىرخآلا
 هلاخ مسا ىنمالف لمجا عیب ىلاغ تربخاف هيف هلوقو هيفام ةيقب مدقت دقو رباج دلاو مارح نب ورع نبا وه هللا دبع
 راج یا هداتساب ركاسع نبا دنع عقو دقو « ةمنغ نب ورع هما رخآ لاخ هلو نانس نب ىدع نب ةمنغ نب ةبلع
 ىلع همال ىذلا وه نوكي نأ لمتحیف ةيزاحب ةبج نم هلاخ هنأ انيبو سيق نب دجلا « ةبقعلا هب دبش ىذلا هلاخ مسا نا
 عدخم ناك ىذلا لجرلا ف رع نبا ثيدح . ةمنغ ىنب ورمعو ةبلع' فالخب قافتلاب مهتب ناك هنال اضيأ لما عیب
 مل ةيألا أرقي الجر تم دومسم نبا وه هللا دبع ثيدح « ورم نب ذقنم هدلاوو ذقنم نب نابح وه عوببلا ىف
 نبا ها صاحنف ید وہا مسا دوهلا نم لجرو نیللساا نم لجر نالجر بسا ةر ره ىبأ تبدح « هعسا فرعأ
 ايندلا ىب نبال لاوهالا باتك ىف وهو قيدصلا ركب وبأ ملسلا نأ لاوكشب نبا ركذو ی رخآ ةصق ىف نكل قحا
 هعماج ىف ةنيبع نبا هاورو « ثيدحلا ركذف مالک ىدوبيو ركب ىلأ نيب ناك لاق بيسملا نب ديعس ىلإ حیجم دانساب
 ىف ةبيش يأ نبا ا_مجرخأ « ىرخأ ةصق ىف نكل رمع هنأ ىرخأ ةياور قو ءاضيأ السرم راد نب ورع نع
 راصنالا نم لججرل تعفو ةصقلا نأ اذه بقع ديعس ىبأ ثيدح نم قأيس نك! لوحكم لیسارم نم هفنصم
 ازامب راصنالا نم لجر ىوارلا لوق ىف نأ ىلع لمح وأ دحاو ريغ دوبل نم مسي مل نكسل ددعتلا ىلع لمحيف
 ىلع "در هلي ىنلا نأ رباج نع ركذيو ) هلوق . امبفرعأ مل نيرجح نيب ةيراج سأر ضر ايدوهي نأ سن ثيدح
 « قيلعتلا قيلغت ىف هيلع كلذ انددر دقو همالغ ربد ىذلا یراصنالا روكذم وبأ هنأ ىاطلغم معز ( هتقدص قدصملا
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 ىبأ نبا ىضاقت هنأ كلام نب بەك ثيدح « شرشنجلا هنأ مدقت ةموصخ لجر نيبو تب ناك تعشالا ثيدح

 « ةفاحق ىبأ تنب ةورف مأ ىه ( ركب ىبأ تخأ رمع جرخأ ) ےل . فنصملا دنع ىنأي اک هللا دبع وم انيد دردح

 ىلأ ثيدح « نمحرلا دبع دلولا مسا ناو مست مل ةديلولا نأ مدقت ةعمز ةديلو نبا ىف صافو ىبأ نب دعس ثیدح

 فيس هركذ ةمامث رسأ ىذلا وهو بلطملا دبع نب سابعلا اهريمأ ناك دج لبق اليخ قب هللا لوسر ثعب ةريره

 ۱ هل حوتفلاو ةدرلا ىف

 نا وه ابرکز انثدح < ةدابع نبا وه حور | مدقت ةطقالا نع لئاسلا ىف دلاخ نب ديز ثددح : ( ةطقللا و

 شرق نم لجرل : لاقف ؟ نأ نمل : عاف منغ ىعارب انأ اذاف تقلطناف ةرجحلا نأش ىف ركب ىبأ ثيدح « قحسا .

 مو وهو دوعسم نبأ هنا ىلع لدي لیلکالا ىف ائيش ماحلا ركذو . ملا بحاص الو ىعارلا مسا فرعي مل ثيدحلا

 انآ نیب زرع نب ناوفص ثيدح « ىئاوتسدلا هللا دبع یآ نبا وه نأ ىنريخأ ماشم نب ذاعم : م ملاظملا إل

 ىتآ دعس نب لبس ثددح ؛ لئاسلا لجرلا اذه مسا فرعأ مل یرجنلا نع هلأسف لجر ضرع ذإ زمع نبا عم ىثمأ

 نمحرلا ديع نب ةيلس نآ ردح « نيتلا نا ءاكح لضفلا هوحأ لدقو سابع ن هللا دبع وه مالغ هنيمب نعو بارشب

 الو مسی مل بيعش ق مالغ ماحللا ء محس نبأ ره ةلبج نع ةبعش اومسي مل ةموصخ سانا نیب و هنيب ناك هنأ

 تنك لاق سنا نع « اومسي مل موصخ ةبلج مقرب هللا لوسر عمم ةملس مآ ثيدح . مدقت ا مهعبت ىذلا لجرلا
 قاس

 . ةديبع وبأو بمک نب هيأ مو ةصقلا هذه ىف ةحيحص ثيداحأ ىف ةقرفم تءاج موقلا ىاسأ ةحلط ىبأ لزنم ىف مولا

نب ثيل یا نم لجد ركب وبأو ءاضیب نب ليهسو ةشكرخ نب كامس ةناجد وبأو ليج نب ذاعمو حارجلا نبا
 نب ركب 

 مل قيرطب لجر اب ةريره ىبأ ثبدح یزاغلا نئاوأ ىف هركذ قالا رعاشلا بوش نیا وهو ةنانك نب ةانم دبع

 جرات ىف م مهيآلا نب ةلبج هنم فاوختملاو معلا ىف مدقت راصل لا نم ىل راجو تنك ربع لوق « لجرلا اذه مسي

 دوسالا وبأ انثدح « مهاربا نبا وه مس انثدح « حابر هما دوسالا مالغلاو ىناربطلل طسوالاو ةمثيخ ىنأ نبا

 هئاسل ضعب دنع ناك مب ىنلا نأ سنأ ثيدح < ةورع مآب لف والا نمحرلا دبع نب دمحم وه ةمركع نع یوارلا

 دواد وبأ هاور ةيفص ىبف ةلسرملا امأو ؛ مسي مف مداخلا امآ . مداخ عم ةعصقب نينمؤملا تابمأ ىدحإ هيلا تلسرأف

 ةشئاع ثيدح نم هجام نا هاورو سنأ ثيدح نم ینطقرادلا هاور « ةصفح ليقو ةعأاع تبدح نم یاسنلاو

 ٠ حصأ وهو ىنطقرادلا دانسإ نم حصأ هدانسإو اضيأ سنأ ثيدح نم طسرالا ىف ىناربطلا هاور ةءلس مأ ليقو

 تيب ىف ناك هنأ نيعو شحج تذب بنيز ةلسرملا نأ ىلا ىف مزح نبا كحو «ددعتلا لمتحم و « كلذ ىف ءاجام

 مل جرج ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح « هريغو ىذمرآلا اهب حرصو اهلك لاوقالا ىلع ةثئاع ةعصقلا ترسک لاو ةشئاع

 تناك ابلبحأ هنأ تعدا ىتلا ةأرملا نأ طسو الا ىناربطلا فو « سوباب مالغلا مساو بیبص یعارلا ساو هم مست

 : نيصح نب نارمع ثيدح نم هجرخأ ةيرقلا كلم تفي

 ۱ |  نهرلاو ةكرشلا باب

 ۾ دبع ةنأ مدقت لالا بأ تلأس لجرلا اذه مسي مل هللا هسبخ میس منم لجر ىوهأف جدخ نب عفار ثيدح
 0 وہ فلسلا يف نهرلا مهاربا دنع انركاذت شمعألا « بويأ نأ نبا وه ديعس ىنربخأ بهو نبا « معطم نب نحرلا



— YA — 

 نم ىرتشا ةشثأه ثيدح « ىزاغملا ف أت فرشألا نب بمک اولتق نيذلا ءامسأ « هيقفلا ىعخنلا دزي نب مهاربأ
 مدت ششفجلا همسأ ثعشالا مع ناو مدقت 3 محشلا وبأ وه امامط ىدوبم

 فرطم همسا نأ دحال ةياور ىف عقوو « انه مسي مل هل دبع ىلإ نيسحلا نب ىلع قلطناف : ( هعباوتو نتملا إل
 « دمحم نب زی زعلا دع وه یدرواردلا نع « ىندملا نبا وه ىلع هعبات « ىطبق همسا نأ تايناليغلا نم ىلوآلا قو
 ديرب لبقأ ال هنأ ةريره ىبأ نع مزاح بأ نبا وه سيق نع « دلاخ ىنأ نبا وه ليعامسأ نع هريغو رشب نب دم
 نأ سنآ ثيدح « ريدا ا ىف راج ثيدح اذكو مدقت ةعمز نبأ ةصق ىف دعس تبدح « ےس ےل همالغ هعمو مالسإلا

 دبع مأ نال ازا مهتخأ نبا سابعلا ىلع اوقلطأ هءادف سابع مهتخأ نبال اوكري نأ اونذأتسا راصنالا نم الاجر
 رمع نبأ ثيدح  ةمامح همأو لالب هنأ مدقت الجر تبباس رذ ىنأ ثيدح ه راجنلا ىنب نم راصلالا نم بلطملا
 ديزي نبا وه ثراحلا نع « ىضلا مسقم نبأ وه ةريغملا نع < رارض ىبأ نب ثراحلا تذب یه ةيريوج ذمو باصأف
 مأ وأ ةرمس مأ یه ةشئاع دنع ممت ىب نم تفاك ىتلا ةيبسلاو ىضلا ةمربش نب عاقعقلا نبا وه ةرامعو یلملا
 لوسراي تلاق ةشئاع نأ ىربنعلا بيؤذ هدج نع هيبأ نع حيدر نب هللا دبع قيرط نم ىناربطلا هاور ةيريذعلا بلیز
 تذخأف ةيلغ ةمبرأ ىذخ اهل لاق ءاج الف بلا ىن ىس ءىحي ىتح لاقف ءادصق ليعامسا دلو نم اقيتع ديرأ ىإ هلل
 نع ليضف نب دمي « هيلع اهودر لاقف ىأ ةبيبز اوذخأ هللا لوسراب : بيبز لاقف ةرمسو ايخزو ابییزو احيدر
 نب ةبتمل امالغ تنك : تلقف ةشئاع ىلع تلخد لاق کلا وه نميأ « مي مل رذ ىبأ مالغ فيرط نبا وه فرطم
 مهف ةبتع وب امأ . ءالولا ةبتع وني طرتشاو ىنقتعأف ورمع ىلأ نبا نم ىنوعاي مهنأو هوش روف تامو ب۵ ىبأ
 یوزخلا هللا دبع نب رمع نب ورمع ىبأ نب هللا دبع وهف ورمع ىبأ نبا امأو . امهريغو مشامو سابعلا

 نب دلاخ بويأ وبأو مارح نب ورمع نب هللا دبعو ةدابع نب دعس راصن لا نم مب هللا لوسر ناريج (ةبهلا ل
 نب دلاخ وه لاق نم موو مسي مل هنيمب نع ىذلا ىبارعآلا , ةعحلا ىف همسا مدقت راجنلا مالغلاو ةرارز نب دءسأو ديز
 نیبزح نك ړل هللا لوسر ءاسن نأ ةشئاع ثيدح « ثيغم همسا هنم تريخ ىذلا ةريرب جوزو « ءانمدق اک ديلولا
 بذيزو ةيلالخلا ثراحلا تنب ةنوميمو ةيعازخلا ثراحلا تنب ةيريوج نه جاو زالا رئاسو ةملس مآ رخالا برحلاو
 ىلاوملا نم ىذلا لجرلا الو شيرق نم لجرلا مسي مل ىرهزلا نع لجر نع ةورع نب ماشه ةبيبح مأو شحج تنب
 هل یراصنالا دعس نب ريشب نب نامعنلا دلاو اهاطعأ ىلا ةيطعلا « یناسغلا ىح ايرركز یآ نب ی وه ناورم وبأو
 ثراحلا نبا وه ورمع اضيأ مست مل ةنومیم ةديلوو « ةحاور تنب ةرمع یه نامعنلا مأو مس م هنكل مالغ یه
 ثيدح م هللا ديع همسا یدزالا ةيبتللا ناو جشالا نبا هللا دبع نبا وه ريكب نع ایمهالک بیی> نا وه ديزيو
 مل رمت هيف قرفپ راصتالا نم لجر ءاجل هفو موصلا ىف مدقت تک له لاقف ل هللا لوسر ىلإ لجر ءاج ةريره ىبأ
 . ایرق مدقت دعس نب لبس ثيدح « ىضايبلا ورمع نب ةورف وه لجرلاف رخص نب ةماس قرح نأ حص نإو مسي
 « ةلاكولا ىف مدقت نيد لجرا ناك ةريره ىبأ ثيدح « لجرلا مسي مل ( هنيد لجرل ىلع نب نسحلا بهوو ) هلق
 مسي مل ( نالف ىلإ هب سرت ةمطافل ) هلوق ٠ ىضلا ناوزغ نب لیضف هبیآ نع مدقت اک دم وه ليضف نبا انثدح
 ما ىنلا تنب ةمطافو همأ دسأ تذب ةمطاف یهو مطاوفلا نيب لسا ىرخأ ةياور ىف یناسن نيب اتققشف “لع لوق



 تب ةمطاف اضيأ روف ىطرقلا ىكحو ةيدهلا باتك ىف ابندلا ىبأ نبا هاور همع تأب ةزح تذب ةمطافو هتجوز

 « بلاط ىبأ نب ليقع جوز ةعيبر نب ةبيش تذب ةمطاف نوكست نأ هبشب ضايع لاقو رظن:هفو لا

 تأب بفيز مس امف ىت ةاشلا تدهأ ىلا ةيدوهلاو مدقت هريغو ديح ىبأ ثيدحو « كلا دبع همسا ةمود رديكأ

 نم عاص لجر عم اذاف ركب ىنأ نب نحرلا دبع ثيدح « کشم نب مالس جوز یهو بحرم ىخأ ةنبا ثراحلا |

 نب دراطع وه عابت لجر ىلع ةلح هنع هللا ىضو ريع ىأر ربع نبا ثيدح ۰ منفلا بحاص كرشملا اذكو مسي ل ماعط

 نأ ثيدح «همال هوحأ رهو مكح نب نامثع وه مسي نأ لبق ةكم لهأ نم هل خأ ىلإ رمع اب لسرأف هيفو « بجاح

 هلع اوور دقو « دمو ناثعو دايعو قيصو حلاصو دعسو ةزخ بيبص ءالوأ ءامسأ نيتيب اوعدا بیبص یب

 ناکو درولا سرفلا مما نأ یدقاولا رکذو < مسی مل هدنع ناك یذلا هعاضأف سرف ىلع تلمح ريع ثيدح « ثيدحلا

 « ةثئامسمخ ةيثح لك نأ ةيزجلا ىف ركذ تايثح ثالثلا ىف راج ثيدح « رمعل هاطعأف کلپ ینل هادهأ ىرادلا ممت

 مالا موو متاح وبأ هلاق ىمسيال لولسلا ةشبک وبأ ةكرب امسا نميأ مآ « مست مل ىيراج ىلإ كرصب عفرا ةشئاع لوق

 یبارعآ ءاج ديعس ىلأ ثيدح « باصأف ديعس نب ىنغلا دبع ظفاحلا كلذ ىف ءأطخو سيق نب ءاربلا هامسف لخدملا ىف

 مل نالفل اولاق هذه نمل لاقف اعرز رتبت ضرأ ىلإ جرخ سابع نبا ثيدح « مسي مل ةرجحلا نع لأسف عقل ىنلا ىلإ

 عوبسلا رخاوأ ىف تمدقت ة"راس ةصقو « لجرلا اذه مسي

 تادابشلا باتيك

وه ( الجر اوركذ دقلو ) "ی نب هللا دبع وه ( لجر نم ىنرذعي نم كفإلا ثيدح ىف ) 3
 نب ناوفص 

 هنأ ثراحلا نب ةبقع ثيدح م حاكتلا ىف ىقتأيس اک كلذ ريغ لیقو « ةميس اما ىظرقلا ةعافر ةأرما « ىملسلا لطعملا

يدحو نينزان+لا ىف سنأ فس دح « ةينغ ابا ىحي مأ یه بام) یال ابني جو زت
 كلذ ىف رع نع درسالا نأ ث

 ىخأ ناب ىخأ ةأرما كتعضرآ ةشئاعل حلف لوق . ربع وه سن ثيدح ىف لئاسلا نأ هيفو « رئانجلا ىف مدقت اضيأ

 مل ةعاضرلا نم ةصفح معو كلذ ريغ ليقو ةرامع ليقو ةمامأ ةزح ةنبا مساو « دعجلا لیقو « لئاو هيخأ مسا

 | « ىعبات هنال طلغ وهو ديزي نب هللا دبع وه لبق ةعاضرلا نم ةشئاع وخأ « مسي
 لاله كلام نب بعك ىحاص

 ه دوسالا نب هللا دبع نب درسالا ىلأ تب ةمطاف حتفلا ىف بقرس قلا ةأرملا مساو یزاغلا ف رک ذبس اک ةرارمو

 « یعیضلا نارع نب رصن وه مدهز نع ىوارلا ةرمج ربآ ؛ ةبملا ىف اهريغو همأ مسا مدقت ريشب نب نامعنلا ثيدح

دبع نبأ ىنعي ( مساق ) یمعالا ىنعي ( هتدابش زاجأو) هلوق ۰ نیمی مل سمشلا تباغ اذ الجر ثعبي سابع نبا ناكو
 

 زاجأو ) روصنم نب ديعس نفس ىف وهو ركب ىبأ نب دمج نبا هنأ نیت مث ربظ اذك دوعنسم نب هللا دبع نب نمحرلا

ب ينلا عمم ةشئاع ثيدح ه ةأرملا هذه مسا فرعأ مل( ةبقتنم ةأرما ةدامش بدنج سرب قرص
 ىف أرقي الجد مقر

 كلذك هتبسل ابقاس ىلا هتياور ىف سیل و ىمطخلا هنأ ینغلا دبع معزو ءىراقلا ىراصنالا ديزي نب هللا دبع وه دجسملا

نب دابعدازو ) هلق باصأف ىمطخلا نيبو هئيب هدنم نبأ قرف دقو
 دجبت ةشااع نع ) ديبزلا نبا وه ( هللا دبع 

 باهإ ىبأ ةنبا ىع مأ تعضرأ ىتلا ءادوسلا ةمآلا « شقو نب رشب نبا وم ( دابع توص عمسف ىدب ىف علم ینا



 د ۲۸۷ =

 لولس ىبأ نب هلأ لمع مریبکو شحج تأب هنحو تراث نب ناسحو ام نب حطسم كفالا ف اومکت نيذلا مش 1
 لجر هنا ینیرع لاق ) مس مل اذوبنم تدج و « نینس وه ( ةليمج وبأ لقو ) هلوق ۰ مس مه ةيراصن آلا ةأرملا امأو
 أ اعم یسوم ىفأو رکب ىلأ ثيدح « هتقيلعت ىف ییارفسالا دماح وبأ خيشلا ركذ امف نانس فيرعلا مسا ( خاص
 ف هتلس 6 نیداجنلا ید هلل كيعت هيلع ىنتملاو عردالا نب نجح ىلا ىمسا نأ نكميو ايمسسي مل لجر ىلع لجر

 ىذلا مسی مل حلاص نبا ¢ نسحلا ه"دج و ىضلا مسقم نبا وه ( تاتحا ةريغم لاقو ) هلو ۰ حرشلا نم بدالا

 ثبدح (هدنم نا هاور مصاع تأب ةلوخ امسا ةيمأ نب لاله ةأرما 8 مدقت اک شيشا وه سدق نب تعشالا مصاخ

 ماقآ « بشوح نیا وه ماوسلا « اومسإ مل اوعرسأف موق ىلع نيدلا لِي ىنلا ضرع هنع هللا یضر ةريره نآ
 نع ۰ ناماا ف مدقت دقو « ةيلعث نب ماض یھ لاقب لجر اج ةحلط ثر لح © مسا مل فخ ةعاس لجر

 ةدلاو ابن) لاقي مان نم ةأرما ءالملا مأ نبا ثيدح « مس مل ةريحلا لهأ نم یدو لاس ریہج نإ كيعس

 اهنع ىوارلا ةجراخ

 حلصلا باب
 ىبأ مہم یم هباحصأ نم سان ىف هيف هلوقو .اومسب مل فوع نب ورم یب نم اسانأ نإ دعس نب لبس ثيديح

 رام مهنم راصنالا نم لجر لاقف . یمیتلا نابلس وه ىبأ تعم رمتعم « ىناربطلا ىف ءاضيب نب ليهسو بعك نبأ
 لآ ريسفت ىف ساک هثیدح ىف ديز نب ةماسأ هام ةحاور نب هللا دبع وه كنم احير بیطا قلي هللا لوسر
 افيسع ناک ىنبا نإ لاقف مقلي ىتلا ىلإ ىنارعأ ءاج ثيدح و هفرعأ مل هموق نم لجر هللا ديعل بضنف هلوقو نار
 نبا ركذ ىنوربخأف لعلا لهأ تأسف ثيدحلا ىف هلوقو . منم دحاو مسي مل هنأ مدقت دقو تامهبم ةدع هيف اذه ىلع
 نيرجاهملا نم ةثالث ړل هللا لوسر دبع ىلع نوتفی اوناك نيذلا نا ةمثح ىنأ نب لبس ثيدح نم تاقبطلا ىف دعس
 وبأ ناك لاق . ربع نبا نعو تباث نب ديزو لبج نب ذاعمو بک نب ىبأ راصنالا نم ةثالثو ناثعو ىلعو رم
 ٠ گی ىنلا نمز ىف ىتفي نع فوع نب نمحرلا دبع ناك ىملسالا شارخ نعو لس ىنلا نمز ىف نایتفی رمعو ركب
 داز ) هۆ . هللا دبع هسا لدنج وبأو لیعاسا نبا ره لمؤم ركذي مل امسا مدقت ةرمح تنب ةصق ىف ءاربلا ثيدح
 ةشئاع ثيدح « ىرصيلا وه نسحلا تعمس ليئارسأ وه ىموم ىبأ نع نایفس « ةيواعم نب ناورم وه ( ىرارفلا
 ةياور ىف امہ حرص اک كلام نب بعكو دردح نأ ن هللا دبع ایه امهتاوصأ ةيلاع موصخ توص ملل ىنلا عم
 بطاح نب ةبلعث هنإ ليقو مدقت راصنالا نم الجر مصاخ هنأ ريدزلا ثيدح م دعب امقو لبق ايف فنصملا دنع ىرخأ
 هل ريفسلا ناك جرخي نأ هورمأ اثالث ماقأ الف هيف ةيضقلا ةرمعو ةيبيدحخلا حلص ةصق ىف ءاربلا تبدح كلذ ريغ ليقو
 سابع نبا ثيدح نم ريبكسلا ىف ىناربطلا هاور « ىزعلا دبع نب بطي وح كلذب

 نم الجر نأ « سيق نبا وه قررلا ةلظنحو دمجلا ىبأ نبا ره ملاس نع قحا وبأو شمعالا : ( طورشلا إل
 ( قيقحلا ىنأ ىنب دحآ هاتأ كلذ ىلع رمع عمجأ اسلف ) هو . ابیرق مدقت هللا باتکس اننیب ضقا : لاق بارعالا
 نم دعس نأ ىور ( هيف هولمج نأ مثرمأ مث هتن انك نم أمهس عزناف ةيبب دلا تب دح ۳ ( هلوق , 0 هما

 .لصألاب ضايب ۱



 ةيجان وه ليقو . مجالا نب ةيجان رئبلا لزن ىذلا نأ ةءاحصلا نم الجر رشع ةعيزأ ىثدمح ناورم ىنأ قدرط

 « ةدابع نب دلاخ باعتسالا ىف عقوو ىدقاولا نع هاكح دلاخ نب دابع ليقو بزاع نب ءاربلا ليقو , بدنج نبا

 ىف راكب نب ريبزلا هركذ شياحالا ديس ةمقاع نب سیلما وه هتئا اولاقف هتآ ینوعد ةنانك یب نم لجر لاقف هيفو

 قلطف هيفو « ةيمأ نب شارخ هنأ ىو ولا رکذ هفاخ هقااح اعدو هیفو « مدقت اک هللا دبع هسا لدنج وبأو باسنالا

 . ىف قأيس اک ةيعارخلا لررج ىفأ تنب موثلك مأو ةما ىبأ تذب ةبيرق امه كرشلا ىف هل اتناك نيتأرما ذٌدموي رمع

 نب شيحج امه ( نياجر هبلط ىف اول رام ) ىنققثلا ةيراج نب ديسأ نب هبتع وه ريصب وبأ هءاجل هفو اضرأ حيحصلا

 نب سينخ الاق نکل دعس نباو ىرذالبلا هب مزج امك لوتقلا وهو ةبقع نب یسوم ها ىؤل نب رماع یب نم راج

 قیرش نب سنخالا وه ريصب یآ بلط ىف للي ىنلا ىلإ لسرأ ىذلاو روک هما هل ىلوم رخالاو راج
 نب رهزأو

 عم هجوت ةرينلا نأ ىدقاولا ركذ ( ةيلهاجلا ىف اموق بح ةريغملا ناكو هيف ) هلو . دعس نبا هارر فوع دبع

 عنتماف نوب رشي عضوم ىف اوسلج اوعجر ابلف ةريغملاب رصقو ماطعاف سقوقملا ىلإ اضيأ فيقث نم كلام ىتب نم رفن

 نب ةورع همع مايقز ةصقلا ركذف میعمام عيمج ذخأو مباك مباتقف ماقف اومانو اوركس ىح مبعم برشلا نم ةريخملا

 ةرشع ثالث ةورع لمحتف الجر رشع ةثالث نيلوتفملا ةدع ناكو لاق كلام ىنب نم هموق عم هرمآ حالصإ ىف دوعسم

 ىمس كلذلف ديرشلا الإ مهم جني مل هنأ تععس لاق رمعم نع قازرلا دبع یورو كتردغ ىف ىعسأ هلوق كاذف ةيد

 اكلام ىمسي كلذ لبق ناكو ديرشلا

 نوكي نأ لمتحيو « ةلوخ نب دعس تاياورلا رثكأ قو انه اذك ( ءارفع نبا هللا محري ) هلِوق : € اياصولا إل

 محلا مأ ىه ةنبا الإ ذئموي هل نكي ماو ثيدحلا اذه قو « ىؤل نب رماع ىنب نم وهو همأ ءارفعو هيبأ مسا ةلوخ

 نب دعس هب ىنكي ناك ىذلا ربكألا قحسا ةقيقش یهو ةرهز نب ثراحلا نب هللا دبع نب بابش تب اهمأو ىربكلا

 مدقت دقو « سنأ نب كلام ابكردأ نأ ىلإ تشاعو هدالوآ رفصا ةشئاع نال ةشئاع یه لاق نم موو صاقو ىبأ

 تآ سنأ ثيدح < مست مل همأو نحرلا دبع همسا نأو ًارارم تمدقت ةعمز ةد و نبا ةصق « زئانجلا ىف كلذ

 نب عفار ةأرماو مسي مل لضفأ ةقدصلا ىأ : لجر لاق . ةريره ىلأ ثيدح م ايمسي مل ةيراج سأر ضر ایدوپب

 امسا فرعأ ال ةيرازفلا جدخ

 فقولا باب

 همأ تيفوت ةدابع نب دعس نأ سابع نبا ثيدح « مسي مل ةندبلا قوسي ناك ىذلا ىف ةريره ىنأو سف ثیدح

 نم سمخ ةنس لب هللا لوسر عم لدنجلا ةمود ةوزغ ىف ايئاغ دعس ناكو ةرعع اپسا همأ نأ مدقت اهنع بئاغ وهو

 نأ ىملسلا نجرلا دبع ىلأ ثيدح م ةدابع نب دعس وه ابسفن تلتتفا ىأ نأ لاق الجر نأ ةشئاع تبدح « ةرجهلا

 یسلایطاا دواد ىنأو یناسنلا دنع ؛ هوقدصف هرخآ قو ثيدحلا هللا مدشنأ : لاقف رصوح ثيح مهلع فرشآ نایع

 ثيدح « صاقو ىنأ نب دعسو ريبزلاو ةحلطو بلاط ىنأ نب ىلع كلذ ىلع هقدص نم نأ سيق نب فنحألا قيرط نم

 لجد جرخ ) هلو ٠ لجرلا اذه مسي ل ثيدحلا ابعيب داراف الجر ابیلع لمخ سرف ىلع لمح رع ء نأ رع نبا
 یربطلا هاور صاعلا نب وربع امه هال و نم نالجر ماقف : ثيدحلا اذه ىفو « ةيرام نب ليزب وه ( مبس ىنب نم



 هس A بس

 نم هريسفت ىف ققثلا ديعس نب ىنغلا دبع هاور « نایمپسلا ةعادو ىبأ نب بلطملا رخآلاو « یرادلا مث ثيدح نم
 مث فورحلا رخآ ءاي اهدعب ىازلا حتفو نونلا وأ ةدحوملا مضي ليزب : هیبفت . سابع نبأ نع ءاطع ثيدح
 « لادو ةدسوم ليدب ابضعب قو « ءار مث ةدحوع لیرب تاياورلا نم ريثك ىف عقوو « فورعلا وه اذه مال

 لعأ هقاو « ةيرام ىتأ نبا یرخآ ةياور ىف یربطللو میرم ىبأ نبا ىربطلاو یذمرلا دنعو

 ابا بانک

 لدعب لمع ىلع ىناد : لاقف لجر ءاج ةريره بأ ثيدح « ناحطلا هللا دبع نبا وه دلاخ انثدح ددسم انثدح
 : لجر لاقف هيفو ثيدحلا ةالصلا ماقأو هاب نمآ نم هنع هللا یضر ةريره ىنأ ثيدح « هما فرعأ مل دابجلا
 ءادردلا وبأ وأ هثيدح نم ىذمرتلا هجرخآ لبج نب ذاعم كلذ ىف نذأتساا « ثيدحلا سانلا رشبأ الفأ هللا لوسر اي
 رب رج اتثدح ىمومانثدح « ناميالا ىف مدقت هللا لوسر ای لیق ديعس یبآ ثيدح . ئاسنلا ىف هلصأو ىناربطلا دنع عقو اک
 ټکر املوأ ) هو . ىرازفلا وه قحا وبأ انثدح « ورع نب ةيواعم « ليئاكيمو ليربج نالجرلاو مزاح نیا وه
 تسب ) هلو . مارح مأ تتام امو صربق ىلإ متازغ تناكو ناثع ةفالخ ىف كلذ ناك ( ةيواعم عم رحبلا نولسملا
 اهركذ قأيسو ةنوعم شب ىه ةازغلا هذهو راصنآلا نم ىنعي ( نيعبس ىف رماع ىنب ىلا ملس ىنب نم اما وفأ هني ینلا
 هنعطف منم لجر ىلإ اوموأف : لاق ماس ما وخأ ناحلم نب ما رح وه ىلاخ مهل لاق اومدق ايلف : لاق « ىزاغملا ىف
 دنع اك ديز نب ةيمأ ىن نم وهو یراصنالا ديز نب بعك ره جرعأ لجر الإ ممولتقف : لاق لرفطا نب رماع وه
 نا بدنج وه نایفس نب بدنج « ةريسلا ىف اك ىرمضلا ةيمأ نب ورمع وه همم رخآ هارأو : مامه لاق لیعاعمالا
 ه یراکیلا هللا دبع نبا وه دايز انثدح « ةرارز نب ورمع انثدح هدج ىلإ بسن ىلجبلا قلعلا نایفس نب هللا دبع
 ها فرعأ مل لجرلا اذه ثيدحلا لس وأ هللا لوسر اب لتاقأ لاقف ديدحلاب عذقم لجر رب ىنلا قل ءاربلا ثيدح
 نب ةثراح مأ یهو ءاربلا تب عيبرلا مأ نأ سنأ ثيدح « لسم ىف عقو ابك تيينلا ىب نم ىموأ ىراصنأ هنكل
 ةقارس جوز یهو سنأ ةمع یهو رضنلا تنب مییرلا نأ ىذمرتلاو ىليعاممالا دنعو انه عقو اذك : تلق . ةقارس
 وه ( نسل لتاقي لجرلا : لاقف لجر ءاج ) هلق . ةرم نبا وه ورمع نع ةبعش « باوصلا وه اذهو ةثراح دلاو
 «كلذ نع لأس ليج نب ذاعم نأ هلوأ ىف « ديدحلا ىنأ نب ركب ىبأ ثيدح نم ءزج قو « مدقت اک ةريع نب قحال

 هانيتاف ) هل . ءاذحلا وه دلاخ انثدح « ىنقثلا ديجلا دبع نبا وه باهولا دبع انريخأ ىموم نب مهاربا انثدح
 رمع ةفالخ ىف تام ةداتف ناف أطخ وهو مبضعب لاق اذك هم هوخأ نامنلا نب ةداتق وه ( طئاح ىف هوخأو وهو

 نب كلامل باسنالا ىف رأ مو "ىلع ةفالخ رخآ ىف دلو سابع نب هللا دبع نب ىلع نال ةيرواعم ةفالخ ىلإ شاع اذهو
 یه ورمع تخأ وأ ورع تذب ىف رباج ثيدح ه مع هاو ديعس ىبأ ىوس اركذ ىرد#لا ديعس أ دلاو نانس
 نبا وه دعس ناك یدوالا نوميم نب ورمع ىرازفلا وه قحسا انثدح ورمع نب ةيواعم « مدقت امك ةمطاف وأ دنه
 ؛ هل زاجلا باتك ىف وهو ىنملا نب رمعم ةديبع وبأ وه كلذ لئاق ( ةي تابثلا دحاو لاقیو ) هلق ٠ صاقو ىبأ
 « مدقت ا ةنوعم رب لتق امنإ هنال ةقئاللا ةبحصلا ةيعملاب دارملاو ناحلم نب مارح وه ىعم اهوخأ لتق سنأ ثيدح
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 ىف أي صأاعلا نب ديعس ىنب ضعب لاقف ةريره ىبأ ثددح « رمتعملا نبأ وه روصنم ینئدح « ىروللا وه نآيفس

 تاب له : لاقف لجر ماقف ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح <« ىعيبسلا وه قحا ىلأ نع ةبعش « سيخ ةوزغ ىف یزاغلا

 ‹ ريثك ىلأ نا وه یجب ىنثدح « عملا وه نيسحلا انثدح ثراولا دبع « باتکسلا لئاوأ ىف مدقت ؟ رشلاب ريخلا

 اب رکز انثدح معن وبأ اتثدح « ىثيل وهو هعع نا روكذملا هبحاص نأو ةالصاا ىف مدقت ثريوحلا نب كلام ثبدح

 یم رباج لمج نمث رادق» « یمیبسلا وه قحسا یآ نع صوحالا وبأ « یمشلا وه سماع نع « ةدئاز دآ نا وه

 ىف عقو نکا لجرلا اذه مسی مل نينح موي متررذآ : لجد هل لاقف نينح موي ىف ءاربلا ثيدح « طورشلا ىف

 نبا وه اذه نايفس وبأ « اپاجلب ذخآ نایفس ابآ نأو ءاضيبلا هتلنب لل هناو هتبأر دقلف هيفو سيق نم هنأ یزاغلا

 وه د نب هللا دبع انثدح « ةيواعم دلاو برح نب نايفس ابأ وه سيلو قلم ىنلا مع نبا بلطملا دبع نب ثراحلا

 ءا قبستال ءابضعلا تناك سؤأ ثيدح « یرازفلا وه قحسا وبآ انثدح « ورع نبا وه ةيواعم انثدح « یدنسلا

 تبكرف هيفو « مارح مأ یه ناحلم تأب ىلع ب ىنلا لخد سنأ ثيدح ؛ ىنارعألا اذه مسي مل اهقبسف ىنارعأ

 تامو لِي یللا دبع ىف تدلو فانم دبع نب لفون نب ورمع دبع نب ةظرف تنب ةتخاف ىه ةظرق تب عم رحبلا

 برقلا نازقنت سنأ ثيدح ه نايفس یآ نب ةيواعم جوز یهو لجلا موي ملسم همساو اهوخأ لتقو ًارفاك اهوبأ

 دعس نبأ ركذو ابا فرعيال قحأ طيلس مأ باطخلا نب رع ثيدح :ناربم نب رفعج وه نالقنت هريغ لاقو

 هدنع نم ضب لاقف هلوقو طيلس ابا مسا نال طيلس مأ ام لاقي ناكو نزام ىنب نم دايز نب ديبع نب سيق ةئبا اهنأ

 ناملس نبا وه مصاع انثدح ايركز نب ليعامسا . همع وه ماع وبأ یر یرعشالا ىموم ی ثيدح . لئاقلا مسي م

 ديعس نب يحب وه ىحي نع ديز نب داح « عيبرلا نب ةنانك وه سفأ ثيدح ىف ىح تنب ةيفص جوز « لوحالا

 : موقلا نم لجر لاقف هيفو , نامزق وه نالف أزجأ اک دحأ مويلا انم أزجأ ام دعس نب لبس ثددح « یراصنالا

 نطبلا نییعت رأ مل نالف ین عم انأو اومرا عوکالا نب ةلس ثيدح « ىعازخلا نوجلا ىبأ نب ممكأ وه هبحاص انآ

 ؛ ناوکذ هساو بقل عردالاو ةلسو نجع مهثم ىع دقو عردالا ىنب عم انأو ىرخأ ةياور ىف نأ الإ روكذملا

 هللا لوسر ىم : اولاق ةباحصلا نم هموق نم خايشأ نع یملسالا ةورف نب نايفس نع یزاغلا ىف قحسا نبا دنعو

 ىرأ الهللاو : لاقو هيدر نيب هسوق ةلضن قلاف اومرا : لاقف انم الجر لضاني نجع انيبف لضانتن نحنو هل

 « یملسالا ةلضن وهو ىرن فيك لئاقلا ةيمست اذ فرعو كلك ممم انأو اومرا : لاقف هعم تنأو نجع عم

 اذه ىف یملسالا ورم نب ةرمح ثيدح نم ىناربطلا قو « ديبع نب ةلضن همسا ناف ةزرب ابأ وه نوكي نأ لمتحيو

 هدنسب سابع نبا نع ىدقاولا ةياور یه ( فيحللا مهضب لاقو ) هلو . عردالا نب نجحم عم انأو ٠ ثيدحلا

 نب هللا دبع ةضيبلا رسك ىذلا « هتيءاير ترسكو هبجو ىدأو لَو ىنلا ةضيب ترسك امل لبس ثيدح « روكذملا

 اذإ و راج ثيدح < صاقو نآ نب ةيتع هتيعابر رسك ىذلاو هم نب ورع وأ هللا دبع هبج و ىدأ ىذلاو ۽ بارش

 لاقو « ىقثلا وه بامولا دبع انثدح ىلا نب دمع انثدح < یزاغلا ىف قأيس اک ثراحلا نب ثروغ وه یارعآ هدنع

 نأ سنأ ثيدح «دایز نبا وه دحاولا دبع انثدح « دسأ نبا وه ىلعم لاقو شععالا انثدح ديبع نبا ره لمب

 دلاخ نب ور انثدح , ىرصيلا نسحلا ىفأ نبا وه نجلا تعم“ مزاح نب ريرج « فوع نبا وه نجرلا دبع

 انثدح ء مسي مل ىسيق وه لجر هلأسو ءاربلا تعم « ىعيبسلا وه قحسا وبأ ان؛دح ةيواعم نبا وه ريهز انثدح
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 وه ةدسع نع نيريس نبأ وه دم نع یاوتسدلا وه ماشه انريخأ سنوي نبا وه ىسيع ان ريخأ ىموم نب مهاربا

 نب ةرابع وه عباسلا تيسنف هلوقو . طیعم ىبأ نب ةبقع وه اهالس هيلع حرط ىذلا دوعسم نبأ ثيدح ه ورمج نبأ

 هباتكب ثب عي هلا لوسر نأ سابع نب هللا دبع ثيدح « جرعالا وه زمره نب نمحرلا دبع نأ دانزلا وبأ ؛ ديلولا
 مسي مل ( مأشلا ضعبب رصيق لوسر اندجوف نايفس وبأ لاق ) لوق . ةفاذح نب هللا دبع وه كلذب لوسرلا ىرسك ىلإ
 رصبق ىلإ ثراحلا دنع نم باتكاا لمح ىذلاو رمث بأ نب ثراحلا هنأ مدقت ىرصب مظعو نامجرتلا اذكو لوسرلا
 ةزغ وه ماشلا نم ةيف اوناک ىذلا عضوملاو « ةباحصلا مجعم ىف نكسلا نبا ةياور ىف كلذ عفو متاح نب ىدع وه

 وحن اوناك مهنأ نكسلا نبا ةياور ىف نايفس ىبأ ةبحص اوناک نيذلا بكرلاو قحسا نبا ةياور ىف اک ايلا مثرجتم ناكو
 بهو نبا لاقو ) هلق . نيتياورلا نيب اعمج مهعابتأب كلذ لمل و نيثالث اوفاك ليلكإلا ىف ىاحللو الجر نيرشع
 انالفو انالف متيقل نإ ةريره ىبأ. ثيدح ركذف جشالا نب هللا دبع نبا وه ريكي نع ثراحلا نبا وه ( ورع یرخآ
 قیزط نملاوکشب نبا هجرخآ ورمع دبع نب عفانودوسالا نب رابه : اه رانلاب امهوقرغ امهامن شيرق نم نيلجرا

 باتک قو « رازبلا دنسم ىف وه اذکو « سيق دبع نب دلاخو رابه ماشه نبال ةريسلا ىف عقوو ريكب نع ةعيم نبا
 « ةبقع دلاو وهو ىرهفلا رماع نب طيقل نب سيق دبع نب عفان باوصلاو سيق نم مفان و رابه نکسلا نبال هباحصاا
 وه ناكو اهنطب فام تقلأف الماح تناکو اهريمب كلَ هللا لوسر تنب بذيزب سخت ىذلا وهو : لاق ىرذالبلا هررح

 هذه ريمأ ناك هنأ ىملسلا ورمع نب ةزمح ثيدح نم ىناربطلا ىفو ؛ امهقارحإ لو هللا لوسر رمآ اذبلف هعم رابهو
 رماع ىنأ نب ةلظنح نب هللا دبع وه ةلظنح نیا نإ هل لاقف تأ هات آةرحلا نمز ناك ال ديز نب هللا دبع ثيدح ةيرسلا
 وه هللا دبع لاق : لاق لاو ىلأ نع دلاجب هعسا عشاحجب وخأو لوحألا وه مصاع نع ليضف نبا ها ینرضح مل ینالاو

 ةليهس هتجوزو ةمنغ نب ةبلعث وه ( ىلاخ ینیقلف رباج لوق ) همسا ىنرضحي مل : تلق . لجر مويلا ىناتأ دوعسم نبا
 نب ةيطع ذخأو ) هلق . طورشلا ىف هيف فالتخالا مدقت نا رادقمو نيمسي مل نأ مدقن هتاوخأو دوعسم تنب
 .ريجآلا نأو ىلعي وه ضاعلا نأ مدقت هريجأ ضع ىذلا ةصق ىف ىلعي ثيدح « سرفلا بحاص مسي مل ( اسرف سيق

 نب ةديبع ىبأ ةيرس ىف ناك ةئاثلثلا جورخو ةورع نبا وه ماشه نع « ناملس نبا وه (ةدبع انثدح ) هلق . مسي م
 ناسيك نب بهو هنأ ىلع لديام یزافلا ىف قأيو «لسم هاور اك ريبزلا وبأ وه لئاقلا هللا دبع اب : لجر لاق حارجلا
 لمتع دابجلا ىف نذأتساف لجر ءاج ورمع نب هللا دبع ثيدح م ثيدحلا:ئوار هللا دبع نب رباج كلذب بطاخلاو
 وه یراصنالا ريشب ىلأ ثيدح ىف روكذملا لوسرلا « هريغو قپیبلا هاور ةمهاج نب ةيواعم وأ ةمهاحب رسفي نأ
 هللا لوسر اي : لاقف لجر ماقف . سابع نبا ثيدح ه هدنسم ىف ةماسأ ىبأ نب ثراحلا هاور ةثراح نب ديز
 ةنيعظلا ما خاخ ةضور ةصق ىف ىلع ثيدح م امام نم رأ مل ةجاح قأرما تكرتو اذكو اذك ةوزغ ىف تبثتکا
 ادونک اها ةراس مأ ینکستو دونك اپعا ليقو « بلطملا نب ماه نب ورمع ةالوم تناكو روپشلا ىلع ةراس
 يأ نب ةمركعو ورمع نب لیپسو ةيمأ نب ناوفص مم مهلا بوتك-لا نأ ركذو ةنيزم اهنإ اولاقو هريغو ىرذالبلا
 نأ رمع نبا ثيدح لئاسلا وه بعملا نأ نابح نبا حي ىف رال ىنلا لثس ةماثج نب بعصلا ثيدح « لبج

 ىف ةريره أ ثيدح حتفلا ةوزغ ىف كلذ ناكو ةأرملا مست مل ةلوتقم ب ىنلا ىزاغم ضعب ىف تدجو ةأرما
 نومعزي اوناكو أبس نب هللا دبع عابتأ ةيثبسلا مه ام وق قرح ايلع نأ سابع نبا ثيدح ءابيرق مدقت رانلاب قيرحتلا
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 نييئرعلا ثیدح <« مانصالا نودبب اموق اونا مجآ ةيش ىفأ نبا قو < مهتلاقم نع سدقتو هللا ىلاعت ممر ایلع نأ

 نارمع نب یسوم وه تقرحأف لذلا ةيرقب رمأف انا نم ابن تصرق ةريره ىبأ ثيدحو راسي ىعارلا نأ مدقت
 رذ یآ ثيدح نم ردقلا باتك رخاوأ ىف ىنايرفلا رفعج هاور اذكو لوصالا رداون ىف مكححلا هاور ؛ هللا ملك

 « ريرج لوسر لاقف هيف ةصلخلا ىذ ىف ريرج ثيدح م ريزع وه بيهرتااو بيغرتلا ىف ىرذاملا لاقو « افوقوم

م باقنا هنأك ةاطرأ هایم نم مود هتياور ىف سم هامس ةاطرأ ابآ ىنكيو ةعيبر نب نيصح لوسرلا اذه مما
 هتينك ن

 مث طهرلاو ىدوبيلا قيقحلا ىبآ نب مالس وه مفار بأ ىلإ اطهر لب هلا لوسر ثعب ءاربلا ثيدح م همسا ىلإ

 ىعازخو ةداتق وبأو سينا نب هلا ديعو نانس نب دوعسمو هلتف ىلوت ىذلا وهو ‹ كبتع نب هللا دبع
 دوسالا نب

 لیدلا ق سرت وبآ یورو ةفارس قفط مازح نب دوسآ ةبقع نب ىموم دازو قحسا نبا مرکذ ىبلسألا

هللا دبع مهم ىزاغملا ف فنصلا ىمسو ملعأ هئاو ضيبأ نب دوسآ هنأ ةلس نب داح قيرط نم
 0 ةبتع نب 

ىمس الجر زشع یا ريغ همم قبب ملف هيفو دحأ موي همم ةامرلا ةصق ىف ءاربلا ثيدح
 مريغو دعس نبا دنع مبنم 

 رذنملا نب بابحلاو ريضح نب ديسأو ةيلسم نب دحو ةناجد وباو فيثح نب لپسو حافلا ىفأ نب تباث نب مصاع

 الو ساقف نآ نو قدی بار نوع و نوا دو خو لعو رك أ کا یو

 نی نما دبع مالغ ىنيقل عرک الا نب ةلس ثيدح ه مع هللاو دبشتسا نم ريغ ءالؤهو : تاق . نب رجابملا نم

 لطخ نبا نإ : لاقف لجر ءاج سنأ ثيدح م ب ىلا مدخ ناك ىذلا حاب ر هنأ لمتحيو ؛ مالغلا مسي مل فوع

 ليقو « لطخ نب لاله نب هللا دبع وه ليقو « هللا دبع هأمس يلم ىمغاا ناكو ىرعلا ديع همسأ له نبا« ثيدحلا

ىذلاو مسي مل ءاج ىذلاو مردآلا مت ىنب نم لطخ نب هللا دبع نب لاله
 هاور امك ديز نب دیعس لطخ نبا لتق 

 ثيدح نب ديعس لیقو « ىنطقرادلا هاور مارعلا نب ييبزلا ليقو « رازبلا هاور صاقو ىبأ نب دعس ليقو کاملا

و اذكو ثيرح نب ديعس وه امو فيحصت وهو معن بأ هاور بوؤذ نب دهس ليقو « هدنم نبا هاور
 احرصم عق

 نب راع لیقو یرباسیتلا ديعس وبا هاور ىملسالا ةدرب وبأ ليقو قيبلا لئالدو ةبيش ىبأ نبا فئصم ىف هب

 ىرذالبلا لاقو . ثيرح نب ديعس وه منم هلق رشاب ىذلاو هلتق ىلإ اوردتبا ماب ایپ عمجيو « ماحلا هاور رساي

 ىبأ نبا هاور ام هديؤيو : تلق . ماقلاو نكرلا نيب هقنع برضو یماسالا ةزرب وبأ هلتق رشاب ىذلا نأ یبثلا

 ةلصلاو بلا قو < ةبعكلا راتسأب قاعتم وهو لطخ نبا لتق ةزرب با نأ ىدوتلا نامع ىبأ نع هيأ نع رمعم نع ةبيش

 ثعب ةريره ىلأ ثيدح ع ةيعكلا راتسأب قلعتم وهو لطخ نبا تلتق لاق هسفن ةزرب ىلأ ثيدح نم كرابلا نبال

 ةثالث ميلا لزفف هيفو , ةبقع نب ىموم اذكو « فن ةتس منم ةريسلا ىف قحا نبا ىم انیع ةرشع لَ هللا لوسر

 اذه لاق ىذلا وهو قراط نب هللا ديبع ةريسلا ىف ماشه نبا هامس رخآ لجرو ديز هسا ةنثد نباو بيبخ مهنم طهر

 و بامآ ىنأ ريجح امبمألل اههوخأو ةعورس وبأو ةبقع مث ثراحلا وني ابيبش عاتباف هيفو « هولتقف ردفلا لوأ
 تش

 نب ثراحلا وأ كلام نب نيسح وبأ وه انياو هللا دبع مأ اهنأ مدقت ثراحلا
 ىذلا نأ ةريسلا ىف عقوو « ىلفوئلا ىدع

 «امیج هاتربخأ ایلعل وأ حصأ حیحصلا ىف ىذلاو باهإ ىبأ نب ريجح ةالوم ةيرام كلذب ضايع نب هللا دبع ثدح

 ةعورس وبأ وه ثراحلا نبا هلاقف هيفو « طيعم ىبأ نب ةبقع وه مبئاظع نم امظع لتق مصاع ناک و ثددحلا اذه قو

 وه ارماع نأ فرط نبا وه فرطم انئدح « ةيواعم نا وه ( ريهز ) هلوق ۰ هريغو یسلایطلا دواد وبأ هاور
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 نآرقلا دوجس ىف ىراخبلا هذع ىور : تلق . ىوقلاب سيل ینطقرادلا لاقو هباتك نوقتي ثيدحلا باحصأ تأر

 ورمع وبآ یرسلا ن رشپ م هجام نا هل یورو نیرخآ نيبجو نم هجرخأو ريع نبا دنسم نم ادحاو اثیدح

 مث ابجع ثردحلل انقتم ناك دحأ لاقو هوف لا بقلف ظعاوم بحاص ناك یراخبلا لاق هکم نکس هوفالا ىرصبلا
 وعدیو تببلا لبقتسي 6م هتبأر نيعم نبا لاقو هنم لبقي لف رذتعاف ىديجلا هب بثوف ةرخآلا ىف ةيؤرلا ىف ملكت

 اودجو امن لاقو یطقرادلاو ىلع نب ورمعو ىلجعلاو ىدبم نب نمحرلا دبعو وه هقثوو مېج ىأرب هنومري موق ىلع
 سأبال هسفن ىف هقث وهو ىروثلا نع بئارغو دارفآ هل ىدع نبا لاقو كلذ نم رذتعاو فلخ بهذملا رمأ ىف هيلع

 رشب انئدح هللا دبع نب ىلع انثدح لاق نتفلا باتک ىف *یث لوأ وهو ةعباتم دحاو ثيدح ىراخبلا ىف هل : تلف . ۵

 ىف اضيأ ىراخبلا هاورو ضوحلا ركذ ىف ركب ىبأ تذب ءامسأ نع ةكيلم ىبأ نبا نع ربع نب عفان انثدح ىرسلا نب
 نب بيعش نب رشب ( س ت خ )ه نوقابلا هل یورو ايلاع رمع نبا نع عفان نع مرم ىبأ نب ديعس نع رخآ عضوم
 نابح نبا لاقو ىبأ ینزاجآ لاقف هلأس هنأ دمحأ نع یورو هيبأ نم بتكلا عمس هنأ ناعلا وب أ هل دبش ىصخلا ةزح ىبأ
 نم أطخ اذهو هانکرت لاق هنأ ىرامتلا نع یورو ءافعضلا ىف هرک ذف ةديدش ةلفغ لفغ مث انقتم ناك تاقثلا باتک ىف

 ةخسل نم طقسف ةرشع ىتذثا ةنس ايح هانکرت هخضرات ىف لاق امن ىراخبلا نأ كلذو فذح نع اش نابح نا

 قحسا نع هاور ةيوبنلا ةمجرتلا رخآ ىف دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيلو ىنعملا ريغتف ايح ةظفل نابح نبا

 ةرامالا لاؤس ىف امهتعجارم ىف سابعلاو ىلع نع سابع نبا نع كلام نب بمک نبا نع ىرهزلا نع هيبأ نع هنع
 هل یورو اقيلعت هريسي عضاوم هل رک ذو ثيدحلا توملا دنع بلطملا دبع ىب هوجو فرعال ىنإ سابملا لوقو

 دعس نباو یاسنلاو ىلجعلا هقثو نیم ألا رايك نم یرصبلا یمودسلا كيبن نب ريشب (ع) م ىناسنلاو ىذمرتلا

 قتعأ نم ثيدح امهدحآ ةريره ىبأ نع ناثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق . هب جتحيال متاح وبأ لاقو لبنح نب دمحأو
 ىلأ ثيدح نم لصأ هلو ةزئاج ىرمعلا ثيدح رخآلاو « ىضاملا لصفلا ىف هيف فالخلا انركذ دقو لام هلو أدبع

 هل ىوري دمحأ لاقو خيش متاح وبأ لاق ىرصملا ىرفاعملا ورمع نب ركب ( س تد م خ ) ه امهريغو رباجو ةريره
 عفان نع جشألا نب ريكي نع هثيدح وهو ريسفتلا ف دحاو ثيدح ىراخبلا ىف هل : تاق . هب ربتعي ىنطقرادلا لاقو

 نبا ىوس نوقابلا هل یورو .ىرخأ قيرط نم ىراخبلا هجرخأ دقو ةعباتم وهو ناثعو ىلع رك ذ ىف ربع نبا نع

 ىف نوملكتي دعس نبا لاقو ةعامج هقثو .هتينكب روبشم یجانلا ىرصبلا قيدصلا وبأ وربع نب ركب ( ع) ه هجام

 ةعس لتف ىذلا ةصق ىف ديعس یآ نع دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق . ابنورکنتسیو هثيداحأ

 دحأ ىرصبلا دوسالا وبأ یمعلا دسأ نب زهب ( ع ) ه نوقابلا هه جتحاو بات مث ليئارسا ىب نم اسفن نيعستو
 ناطقلا ىع لاقو ىلجعلاو دعس نباو متاح وبأو نيعم نبا هقثوو تبثتلا ىف ىهتذملا هيلا دمحأ لاق ةياورلا ىف تابثألا
 هنإ لاقو ءافعضلا ىف هرك ذف یدزالا ذشو ةقث قودص هناف ةبعش ثيدح ىف دسأ نب زب كيلع رش نب نمحرلا دبعل

 خيش دیاملا یراخبلا وری نب نایب ( خ) ه یدزالا لع دمتم الو ةمئألا هدمتعا : تلق . "لع ىلع لماحتب ناك

 نب ملاس نع هاور ىذلا ثيدحلاو لوبجب متاح وبأ لاقو ىدع نباو نابح نبا هقثوو ىنيدملا نبا هيلع ىنثأ ىراخبلا
 امأو انركذ نم هقلوو لصاو نب هللا ديبعو ةعرز وبأو ىراخبلا هنع ىور نم لوپجع سيل : تلق . لطاب حوت
 فاتخلاو فلتؤملا ىف ىنطفرادلا لاق اک هب درفني مەال هريغ ىلع هيف ةدبملاف ثيدحلا

 ةمدقلل 6 0٠0 م
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 وبأو نيءعم نا هقثو نيم اتا رافص نم یرصیلا ع"روم لا وبأ یرشعلا دسالا نآ نإ هبوت ( سد مخ)

 ةبعش ةياور نم ةئالث وأ ناثيدح حیحصلا ىف هل : تاق . ثيدحلا ركنم لاقف یدزالا حتفلا وبأ شو یناسنلاو متاح
 یاسنلا و دواد وبأو لسم هل یورو هنع

 وبأ لاقو ميحدو نيعم نبا هقثو نيعباتلا رانص نم ىصخلا ىراصاالا نالجع نب تباث ( ق س د م خ١

 ناذيملا قو هرمآ ضرم هناکو تكسف ةقث وهأ تلقف یبآ تلأس دمحأ نب هللا دبع لاقو هب سأب ال یاسنلاو متاح
 بقمت و هثيدح ىف عباتي ال ليقعلا لاقو ثيداحأ ةثالث هثيدح نم ىدع نبا برغتساو هيف فقوتم انآ دمحأ لاق

 ىف هل لاق اک وهو تاقثلا ةفلاخمو ريكانملا ةياور هنم رثک اذإ الإ هرضي ال كلذ نأب ناطقلا نب نسحلا وبأ كلذ
 وبآ هل یورو ريمح نب دم هنع ىوارلا هجرت ف هركذ یأیس خيراتلا ىف رخآو حابذلا ف دحاو ثيدح ىراخبلا

 سيل ینطقرادلا لاقو متاح وبأ هقدصو نيطم هقثو داملا دم نب تباث ( ت خ) ۰ هجام نباو ىئاسنلاو دواد

 نيثيدح حيحصلا ىف ىراخبلا هنع ىور : تاق . *یطخم هلعلو بذكلا دمتعيال نم ىدنع وه ىدع نبا لاةو ىرقلاب

 دمحأ هقثو هدج نع ىور ىراصنالا كلام نب سنأ نب هللا دبع نب ةمامت ( ع) 1 امه درفني مل ديحوتلاو ةبحلا ىف

 دق : تلق . هنيل ىلا راشأ نيعم نبا نأ ىلع, ىبأ نع یورو هب سأب ال هنأ وجرأ ىدع نبا لاقو ىلجعلاو یاسنلاو
 ةمام نوكل اذه لبق ىذلا لصفلا ىف هانمدق ىذل! تاقدصلا ىف سلأ ثيدح لجأ نم وهو كلذ ىف ببسلا هريغ نيب

 ليدلا ديز نب روث ( ع ) ه ةعاملا هب جتحا هتک ىف حدقي ال كلذ نأ انيب دقو اعام سنأ نع هذخأي مل هنإ ليق

 ناكو دحأ همهتي مل قودص رلا دبع نبا لاقو مرغ و یاسنلاو ةعرز وبأو نیعم نبا هما و كلام خيش ىندملا مالوم

 ردقلاب قربلا نبا همهتا ىهذلل نازي لا فو كلذ نم “ىش ىلا وعدي نكي مو ردقلاب لوقلاو جراوخلا ىأر ىلا بسني

 هنأ كلام نع ىكح امنو هيلع هبتشي ملو قربلا نبا همتی مل : تلق . هدعب یذلا ىنعي ديزي نب روشب هيلع هبش هلعلو
 اورخ نال اوناك لاقف ردقلا نوري اوناكو امهريغ ركذو ديز نب روثو نيصحلا نب دواد نع ترور فيك لثس
 اوقفتا دلاخ وبأ ىصخلا ديزي نب روث ( ع) ه ةعاجلا هب حتحا اوبذكي نأ نم مباع لوسأ ضرآلا ىلا ءایسلا نم
 ايماش تيأرام ناطقلا ىحي لاقو ىردق هنأ كشي ادحأ تيأر ام ميحد لاق ردقلاب هلوق عم ثيدحلا ىف هتبثت لع

 اوقتاو هنع اوذخ لوقي ىروثلا ناكو هنع ةباتكلا نع نور امهريغو كرابلا نباو یعازوالا ناكو هنم تبثأ

 نب ىحي لاقو اضيأ بصنلاب ىمري ناكو هتسلاجم نع كلام ىهف ةئيدملا مدقو هيأر نم مرذحي هينرقب محطني ال

 ةعامجا هب حتحا : تاق . بسي ال ناك وه هنكل ىلع نم نولاني اموق سلاح ناك نيعم

 ما فرح

 ةداتف ىف هفعضو ببشآلا ىبأ ىلع همدقو نيعم نبا هقثو ىرصبلا یدزالا رضنلا وبأ مزاح نب ريرج ( ع)



 نب بم لاقو خاص قردص متاح وبأ لاقو یناسنلاو لجملا هقثوو دلاخ نب ةرق نم یبثآ وه ىدبم نبا لاقو ةصاخ
 نبا لاقو ظفحي نكي ملو ايف مو ثيداحأ رصمب ثدح دحآ نع مرنالا لاقو طلنلا ريثك لبنح نب دمحأ لاق ىحي
 ىدبم نبأ تمم : لاق نانس نب دمحأ نآل هطالتخا هرضام هنكل : تلق . هرم رخآ ىف طاتخا هنأ الإ ةقث دعس
 امو ةعاجلا هب جتحاو أيش هطالتخا لاح ىف هنم دحأ عمسي مف هوبجح هطالتخاب | وسح الف دالوأ ريرجل ناك لوقي
 وبآ ىضلا طرق نب دما دبع نب ريرج (ع) هاهيلع عبوت ةريسي ثيداحأ ال] ةداق نع هتياور نم ىراغبلا 4 جرخا
 نكي مل ةمثيخ وبأ لاقو لیلا لاق اذكو هتقث لعاومجآ یناکلالا لاق ةفوكلاب هؤشنم ناكو یزارلا هللا دبع
 هبل] لحرب هقث ناك دعس نبا لاقو لاقم ةيف ینوکذاشلا نكلل سيلدتلا ىلع لدي ام هنع ینوکذاشلا یورو سلدب
 ىلإ ةبيتق هبسنو هثیدحم جتح لاقو متاح وبأو یناسنلاو ىلجعلا هقثوو كر رش نم تبثأ وه دحأو نيعم نبا لاقو
 هريغل كلذ رأ مو ظنحلا موس ىلإ هريع رخآ ىف بسا قييبلا لافو ىذلاب نكي ل لبنح نب دمحأ لاقو طرفملا عيشألا
 نيعم نب هقثو نيمباتلا راغص نم ىندم ديعجلا هل لاقيو نمحرلا دبع نب دعجلا (د س ت م خ) ه ةعامجلا هب جتحا لب
 هلع ورب مل لاقو ءافعضلا ىف هركذ هنال یجاسلا كلذ ىف عبتو رظن هيف لاقف یدزالا ذشو ةسخلا هب جتحاو هريغو
 هقثو نما رافص نم هتينكب روهشم ةيشحو ىنأ نب رشإ وبأ سايإ نب رفمج (ع) ه دودرم فرعضت اذهو كلام
 ماس نب بيبح نم الو دهاجب نم عمسي مل هنإ لوق ةبعش ناكو یاسنلاو متاح وبأو ةعرز وبأو ىلجعلاو نيم نبا
 لاقو ريبج نب ديعس ىف سانلا تبثأ نم وه ىحيدربلا لاقو ملاس نب بيبح نع هثيداحأ فعضي ةبعش ناك دمحأ لاقو
 نع الو دهاججب نع هثيدح نم ناخیشلا هل جرخ مل نکا ةعامجلا هب جتحا : تلق . هب ساب ال هنأ وجرأ ىدع نبا
 ملاس نب بيبح

 ةلموملا ءاحلا فرح

 اوعز دحأ لاقو دعس نباو لجملاو نيعم نبا هقثو مالوم رجلا لیعاعا وبأ ىندملا ليعامسا نب متاح ( ع)
 ىف ىنيدملا نب ىلع ملكتو ىوقلاب سيل ةرم لاقو سأب هب سيل یاسفلا لاقو خاص هباتک نأ الإ ةلنغ هيف ناك هنأ
 رفمج نع هتباور نم هل جرخأ الو ىراخبلا هل رکی  نکملو ةعامملا هب جتحا : تلق . دمت نب رفعج نع هثيداحأ
 ىلع قفتم وكلا یدسالا تباث ىبأ نب بیبح (ع) ه رفمج ريغ نع هتيادر نم هيلع عب وتام جرخأ لب أيش
 نع میرم ىبأ نبا لاقو اهلع عباتي ال ءاطع نع ثيداحأ هل ناطقلا يع لاقو سيلدتلا هيلع اوباع امن هب جاجتحالا
 . ةليقلا ثيدحو ةضاحتسالا ثيدح نيركنم ىنعي نيثيدح ىور ١41 معن لاق تبث هل ليق ةجح ةقث نيعم نبأ
 ةورع نه عمسي 1 هن] ليقف هجام نباو داود وبآ امهجرخآ ةشاع نع ةورع نع نيثيدحلا نيذه ىور : تلق
 ىرصبلا دمع وبأ ملا بيبح ( ع) ه ملعأ هو ريبزلا نبا ال زا ةورع امیف هخيش ةورع لب ليقو دیزل نبا
 نع دحاو ثيدح جحلا ىف ىراخبلا دنع هل : تلق . ىوقلاب سيل ىاسنلا لاقو ةعرز وبأو نيعم نباو دحأ هقثو
 ةثالثلا ثيداحالاو رباج نع ءاطع نع رخ آ قلخلا ءدب ىف هل قلعو راج نع ءاطع نع رخآو سايع نبا نع ءاطع
 ىصيصملا ررعالا دمع نب جاجح ( ع) ه ةعامجا هل یورو هدنع هلام عیج اذه ءاطع نع هل جیرج نبا ةعباتمب
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 نكل طلتخاو هرمع رخآ ىف ريغت هنأ بپسب ءافهضلا ىف لقصلا برملا ربآ هرکذو هقيثوت ىلع ارممجأ تاشالا دحأ

 هل ىور ادحأ هطالتخا دعب هيلع لخدي نأ هنا عشم نيعم نب ىحي نأ ىكح نرحل مهاربا ناف طالتخالا هرض ام

 داز قودص : نيعم ناو دمحأ لاق ىرصبلا حور وبآ ةصفح ىنأ نب ةرامع نب ىرح ( ق سد م خ) م ةعاملا

بعو ريرج نإ بهو عم وه ردنغو ناطقلا دادع ىف وه سيل متاح وبأ لاقو « ةلفغ هيف ناک دحأ
 هرکذو دمصلا د

حآ نيئيدح ةيفش نع هئيدح نم ركنأ هنأ دحأ نع مرثالا نع ىو ءافعضلا ىف ليقملا
 نم سنآ نع ةداتق نع ایهد

 ثيدح نم نافورعم ناثيدحلا ىليقعلا لاق « ضوحا ىف بهو نب ةثراح نع دلاخ نب ديعم نع رخآلاو « هلع بذك

شلا هجرخأ اذه ضوحلا كيدح : تاق . ةبعش ثيدح نم دحأ امهركنأ امن] و سانلا
 هتیدح نم امیحیح ىف ناخي

 نيءبانلا راغص نم روبشم ىصخلا ناثع نب زيرح (۱۰خ) ٠ ىذمرتلا ىوس ةعامبا هل ىورو دهاوش ثيدحللو

لاب لعأ ال ما وبأ لاقو « ايلع صقتنب ناك هنا هريغو نسالفلا لاق نكل ةمئآلاو نيمم ناو دمحأ هقلو
 تبثأ مأش

 لاقو ‹ كلذ فالخ هنع ءاجو هجو ريغ نم كلذ هنع هاج : تلق . بصنلا نم هنع لاقي ام یدنع حصي مو هنم

 نبأ لاقو « بات هلملف لاوق لا لدعأ اذبف ( تاق ) كرت مث لجر نم لوانتي زبرح ناك نايلا وبأ لاق : ىراخبلا

 . هثيدح بذتحي هبهذم ىلإ ةيعاد ناك نابح نبا لاقو « لمل_هسنب هنم عضو امنو نييماشلا تاقث نم ناك ىدع

 نم وهو رسپ نب هللا دبع نع هتیاور نم قلي ىنلا ةفص ىف امهدحأ نيثيدح ىوس .ىراخبلا دنع هل سيل : تلق

 هنیع لجرلا ىري نأ ىرفلا ىرفأ نم ثيدح عقسالا نب ةلئاو نع ىرصبلا دحاولا دبع نع هثيدح رخآلاو « هتايئال#

امرکلا مهاربا نب ناسح (د م خ) م نئسلا باععآ هل یورو ثيدحلا رت ملام
 « ىنيدملا نب ىلعو نيعم نبا هقثو ف

 الو ”ىثلا ىف ظلني هنأ الإ قدصلا لهأ نم ىدنع وهو ةريثك دارفأب ثدح ىدع نبا لاتو « یوقلاب سيل یاسنلا لاقو

بع نع لوح الا مصاع نع هثیدح اهم ثيداحأ لبلح نب دحآ هيلع ركنأو دمعتي
 ابمأ نع همأ نع نسحلا نب هللا د

 عم ىدع نبا لاقو ماس ىلأ نإ ثيل ثيدح نم اذه  مصاع ثيدح نم اذه سيل لاقو « ءاعدلاو دجسلا لوخد ىف

نایفس دلاو نايفس وبآ وه اذه نايفس ابأ نأ نظ مث اثیدح ديعس ىلأ نع ةرضل ىبأ نع فيرط نايفس ىنأ نم
 ىروثلا 

 هنع ىوارلا نم هيف مهولا هريغ لاقو « ناسح نم هيف مولا نأ ىدع نبا لاق اذك قورسم نب ديعس یثدح لاقف

 دواد وبأو ناخيشلا هل ئور اهلع عبوت ةريسب ثيداحأ حیحصلا ىف هل : تلق . رهاظلا وهو
 نب ناسح (خ) ه

 رکنم متاح وبأ لاقو ؛ هيلع ى ىرقملا ناك ىراخبلا لاق « کم ليزت ىرصبلا دابع ىبأ نب ناسح وهو ناسح

هع نأ سلآ نع ديمح نع ةحلط نب دمج نع یزاغلا ىف امهدحأ طقف نيثيدح ىراخبلا هنع ىور : تاق . ثيدحلا
 

ىف سنأ نع ةداتق نع مايه نع رخالاو ديمح نع ىرخأ قرط ثيدحلا اذهلو ردب لاتق نع باغ
 هل ىنلا راتعا 

 .ةيطع نب ناسح (خ) م مایه نع هتعب اتمب یسلایطلا ديلولا أو ةبده نع اضيأ هجرخأر جا باتك ىف هنع هجرخأ

 هيف ملکتو هنم اداهتجا دشأ تيأر ام یعازوالا لاقو , ممديغو لجعلاو نيمم نباو دحأ هقثو روبشم ىبراحلا

) ه ةعامجا هل یورو ىعازوألا كلذ رکناو ردقلاب لوقلا لجأ نم زيزعلا دبع نإ ديعس
 رشا نب نسحلا (س ت خ

 متاح وبأ لاقو « ريك انم ءايشأ ريهز نع یورو هسفن ىف ساب هب ناك یرآ ام دمحأ لاق ؛ فوکساا ىلجبلا لس نبا

 نيعضوم ىراخبلا هنع ىور : تاق . ثيدحلا ركنمب وه سيل ىدع نبا لاقو ‹ یوقلاب سيل یاسنلا لاقو « قودص

 نع یعازوالا نع نارمع نب ىفاعم نع هثيدغ ةالصلا ىف ىذلا امأف بقانملا ىف رخالاو ةالصلا ىف امهدحأ ريغ ال
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 « لجرلا اذه مسا فرعآ كنم ملعأ ادحأ لمت له : لاقف لجر یموم ءاج بعك نب بأ ثيدح « زاجلا ىف ةديبع ىبأ

 هنأ مدقت ىلامت هللا هجو اب ديرأ ام ةمسقل هذه نإ : لجر لاقف اق ل ىنلا مسق دوعسم نب هللا دبع ثيدح

 صاحتف ها ىد ولا نأو « مدقت دوبلا نم لجو نيملسملا ار اور رهن آ فيد جريش ننس

 مطاللا نأ ابیرق ىتأيس اک كلذ فالخ لیقو « رانید نب ورع قيرط نم لاوكشب نبا هاور ركب ر وبأ مطاللا نأو

 , م نا مدقت دقو « جرج ةصق هفو ةثال الا دملا ىف مكب م ةريرع يآ ثیدح ه مسی لو راصنالا نم لجر

 , «ةأرملا مست ناسا فصل ةدحاو ةأرما الإ دلت لف دواد نب نايلس ةصق ىف ةريره بأ ثيدح « بيبص ىعارلا

 . ىف هلوقو هيسرك ىلع قلأ ىذلا دسجلا وه ليق فصنلاو « هکلمو همتاغ باهذل ايبس تناك ىلا كلا تذب اهنإ ليقو

 و ءایحرب نب فصآ وهو باتكلا نم لع هدنع ىذلا ليقو كلا وه لبق « هبحاص هل لاقف اضيأ دواد نب نابلس ةصق

 هللا ديع ثيدح اومس مل نيدلولا ىف دواد نب ناملس دنع اتصاخت نيتللا نيتأرملا ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح

 ( ريقحلا ىسنلا هريغ لاقو ) هلق . نایراث هما نأ فراعملا ف ةبدتق نبأ ركذ ناهقل نبأ ةصق ىف دوعسم نبا وه

 ةثالث الإ دبلا ىف ملكتي مل ةريره ىلأ ثيدح ء سنأ نب عيبرلا نع هانعم ىناربطلا یورو ؛ ءافلا هيلا راشأ اذه

 « رابجلا الو ايمسي مو اهنباو ةمآلا ركذ هيفو بيبص هما ىعارلا نأو مست مل همأ نأ مدقت دقو « جرج مهيفو مدقت

 هيلع ليربج وه كلذ هل لئاقلا « تيده ىل ليقف نالا تذخأف نبل امهدحأ نيءانإب تيتأو هيف ةريره یآ ثيدح

 فأ ثددح « ىزعلا دبع هما نطق ناب تر نم هبشاک هيف لاجدلا ةصق ىف رمع نبا وه هللا دبع ثيدح « مالسلا

 ؛ لجرلا اذه مسي مل توملا هرضح الجر نأ ةفيذح ثيدح « لجرلا اذه مسي ل قرسي الجر ىسيع ىبأو ةريره

 وه ( جاجح انئدح دمج انثدح ) هلوق . بدنج نب ةرم ینعب انالف هللا لتاق لوقي رمع تععم سايع نبا ثيدح

 مل حرجلا هب ىذلا لجرلاو ىرصبلا نسحلا ىبأ نبا وه نسحلا نع مزاح نيا وه ريرج انثدح « لاهلا نبا

 ثيدح م اضيأ مءاج ىذلا كلملا مسي ملو مهنم دحاو مسي مل ىبعأو صربأو عرفآ ةصق ىف ةريره ىبأ ثيدح مسي

 مع تنبو هلايعو هلهأو مدحآ اوبأ اضيأ مهملا نم هيفو ءاومسي مل راغلا اولخد نيذلا ةثالثلا ةصق ىف ربع نبا

 « بلكلا تقس ىلا ةأرملا اذكو مهنم دحأ ةيمست ىلع ثيدحلا اذه قرط نم ءىث ىف فقأ مو رخالا ريجأو رخالا

 هل لاقف هيفو « ةئاملا هب لكأ ىذلا بهارلا الو وه مسي مل اسفن نيعسآو ةعست لتق ىذلا ةصق ىف ديعس ىنأ ثيدح

 هللا دبع ثيدح نم ىناربطلا هاور « ةرفك یرخالا ةيرقلا مءاو ةرصن ةيرقلا هذه مسا اذكو اذك ةيرق تئا لجر

 هنأ هقرط ضعب ىف نأ الإ كلذب هيلع راشأ ینلا لجرلا مسي مو هب ساب ال دانسإب صاعلا نب ورع نبا
 ثيدح م لعآ ىلاعتو هناحبس هللاو ريشب ةحلاصلا ةيرقلا ىلا برقأ هورجو مهنأ حيحصلا ىف ةياور ىفو « اضيأ بهار

 ىلع فقأ مل اراقع لجر نم لجر یرتشا ةريره ىلأ ثيدح « همسا ىلع فقأ مل ةرقب قوسي لجر انيب ةريره ىبأ

 ىذلا احلا نأ هبنم نب بهول دنسلا ىف تدجو مث هيلا اکاحت ىذلا کالا مسا ىلع الو ایییدلو مسا ىلع الو اهمسا
 لجرلاو دوسالا ىلأ تنب ةمطاف اپمسا ةيمورخلا نأش مهمهأ اشيرق نأ ةشئاع تیدح « مالسلا هيلع دواد مهيب كح

 تعمس دوعسم نبأ ثيدح م ةبيش ىلأ نبا هاور «دوسأألا نب دوعسم وه ةماسأ الإ هيلع ”ىرتحي نمو لاق ىذلا

 وه روكذملا لجرلا نأ ىلع هب سنأتسي “ىش دمحأ دنسم ىف ثيدحلا اهفالخ أرقي هِي ىنلا تعمسو ةيآ أرقي الجر

 ةسدفلا © ۳۸ م
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 هيي ىتلا ىلإ رظنأ ىنأك دوعسم نأ ىنعي هللا دبع نع لئاو وبأ « ةيلس نا وه قيقش ثيدح و صاعلا نب وربع

 نأ ىنعملاب ةريره ىلأو دوعسم ىبأو ةفيذحو ديعس ىبأ ثيدح « مالسلا هيلع حون وه ليق « ءايبنالا نم ايبن كع

 ثيدح « انعيأ مسي مل سانلا نیادی لجر ناک ةريره ىنأ ثيدحو  لجرلا اذه مسي مل قوقرحأف تم اذإ لاق الجر

 ركذ هب فسخ ءاليخلا نم هراز] رحب لجر ايب رمع نبا ثيدح م مدقت ةرملا تطبر ىلا ةأرملا ىف ربع نب هللا دبع

 نآرقلا تامهبم ىف ليبسلا معزو « ىرهوجلا حاعم ىف وه اذكو نوراق هنأ رابخالا ىناعم ىف ىذابالكلا رضا وبأ
 ملعأ ىلاعت هللاو نزيه هما نأ

 ةيوبتاا بقانملا

 انثدح معن وبأ انثدح , یوزخنا نمحرلا دبع نبا وه ةريغملا انثدح ةبدتق ‹ عاقعقلا نبا وه ةرامع نع ريرج

نالف ىنب عم انأو ةملس ثيدح : نمحرلا دبع نب مهاربا نبا وه دعس نع « ىروثلا ینعب نايفس
 نب ىلع انثدح « مدقت 

 ليق ناطحق نم لجر جرخب ىح ةعاسلا موقنال ةريره ىلأ ثيدح « ىصخلا ىحرلا نایثع نبا وه ريرج انثدح شايع

 عرفالا وه لئاقلا اورسخو اوباخ : لجر لاقف هيفو ثيدحلا ةئيزهو ةنيبج تناك نا ميأدأ هلوقو « هاجبج هبسا

 نانس یراصن الا یرجاهلا یراصنالا عسكف ان وزغ رباج ثيدح م هذه دعب ىلا ةياورلا هيلا دشرت اک سباح نبا

 یخال تاقف رذ ىلأ ثيدح « عیسیرلا ةوزغ ةروكذملا ةوزفلاو یراقنلا سيق نب هاجرج یرجاپلاو هرو نبا

 دبع تنب ةيفص ىه ماوعلا نب ريبزلا مأ اي ةريره بأ ثيدح « سابع نبا ةياور ىف ا سينأ هيخأ مسا « قلطنا
 هدنسه ىف عينم نب دمحأ هاور « نرقم نب نامنلا وه ( انل تخأ نبا الإ ) راصنالا ىنعي اولاق سنأ ثيدح « بلطملا

 « نيديعلا ىف مدقت © ةماح اههادحإ سا ناتيراج اهدنعو اهباع لخد ركب ابآ نأ ةشئاع ثیدح و. حی دنسب

 بئاسلا ثيدح ءمسي ملو اید وہ ناك لئاقلا نإ لاقي مسأقلا ابأ اي : لجر لاقف قوسلا ىف لب ىذلا ناك سنأ ثيدح

 مسا فرعأ مل( تلأسف رمحأ وه اذاف هرعش نم ارعش تيأرف ةعيبر لاق ) هلق . مست مل یلاخ یب تبهذ ديزي نبا

 نع نجرلا دبع نب بوقعي ززج وه ( ىجلدملا لاق ام ) هلق . هيف هخيش وهو اسنأ نوكي نأ لمتحيو لوئسملا اذه

 بناج ىلإ سلخ ءاج نالف ابأ كبجمي الأ ةشاع ثيدح « ىربقملا ديعس نع باطلا ىلوم ورع ىبأ نبا وه ورع

 لسم ىف اک ةريره وبأ وه ترجح

 ةاوبنلا تامالع

 دقو ءاضيأ مست مل نيتدازملا ةبحاص ةأرلا هيفو « مسي مل موقلا نم لجر لزتعاف نيصح نب نارمع تبدح

 قلطناف سنأ ثيدح و ىعيطقلا مزح ىنأ نبا وه مزح انثدح « كرابملا نب نحرلا ذبع انثدح « مميتلا ىف هيفام مدقت

 سنآ نع رم ىبأ نب كی رش قيرط نم ةماسأ ىبأ نب ثراحلا دنسم ىف تدجو مث مسي ل حدقب ءا موقلا نم لجر

 ةلضف تلضفو أضوتف هفصن امإو هثلث امإ ءام حدقب هتيتأف لاق ةماس مأ تيب ىلإ قلطنا م هللا لوسر یل لاق لاق

 وبأ هجرخأو ثيدحلا سانلا ًاصوتف حدقلا ىف مالسااو ةالصلا هيلع هدب عضوف ءاملا ىلع ردقن مل اولاقف سانلا رثكو

 م نامور مآ یھ ىأو ىبأو انآ وبف لاق ركب یبا نب نحرلا دبع ثيدح م هجولا اذه نم ةوبنلا لئالد ىف مسن
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 هدالوآ ريكأ مآ یهو ىمبسلا ةفاذح نب سيق نب ىدع تذب ةميمأ یه نمحرلا دبع ةأرماو تيقاوملا رخآ ىف مدقت
 : ءاقسفسالا ىف مدقت عاركلا تكلم لاقف لجر ماقف سنأ ثيدح ه مست مل مداخلاو ةيؤر هل ىذلا دمع قيتع یی
 دنع داور ی نبا ةياور ىف اربذم كل لمحن الأ هللا لوسر اب لجر وأ راصنالا نم ةأرما تلاقف رباج ثيدح

 منام مما ف فالتخالا انمدق دقو ىرادلا م“ وه لجرلا نا اذه لبق ىراخبلا !,ةلع ىتلا یهو لئالدلا ىف قببلا

 مدقتف ةأرملا امأو « هما ىف فلتخلا وه ةياغلا 0 نم هعطق ىذلا هعناص نأو هب ريشا وه ات نأ انحجرو نم ا

 هجرخأ زرابلا اذه وهو رعشلا مهلاعن اموق نواتاقت ةريره ىلأ ثيدح ه مەت 7 مل ةيراصنأ اہ دعس نب لوس ثيدح ىف

 ىنمي زرابلا اذه مو ةريره وبأ لاق روكذملا دانسإلاب نايفس نع ىدامرلا راشإ نب مهاربا قيرط نم معن وبأ
 نكسل هيلع تفقو اف نالجرلا مسي | رخآ هاتآ مث ةقافلا هيلا اكشف لجر هاتأ ذإ متاح نب ىدع ثيدح ه داركالا
 رع نوشجالا بيبح ىبأ نبا وه ديزي نع ثيللا ناماسو بيبص امهنا ىلإ دشريام معن ىبآل ةوبنلا لئالد ىف
 انئدح یسیوالا ريزعلا دبع انثدح « هدج ىلإ بسن نمحرلا دبعو هللا دبع وه هيبأ نع ةمصعص نب نمحرلا دبغ
 لات ماعلا نب ديعس نب وربع نب ديعس وه هدج نع ىومآلا ديعس نب یح نب ورمع ثيدح دعس نبأ وه مهاربا

 قد نالف ی مي آ نأ تنش نإ ةريره ىلأ لوق هيفو ؛ ثيدحلا ةريره أو محلا نيا ىنعي ناورم عم تنك
 وه ةأرملا ىدث لثم هيدضع یدح) دوسآ لجر مآ ديعس لأ ثيدح و ناورم ىنبو برح ىنب ىنعي نالف

 كلذ: ريغ 00 ةلمرث ليقو صوقرح ليقو « هباتك رخآ ىف ةبيش ىلأ نبا هجرخأ عفان همحاوىميقلا ةرصيوخلا وذ
 سم هاوو ؛ ذاعم نب دعس وه هملع كل لعأ انأ هللا لوسراب : لجر لاقف سيق نب تباث اندقتفا سنأ ثيدح
 نب هاعسل رذتلا نباو درعسم يال ىدقاولاو ىدع نب مصاعل ىربطلا هاورو < نآرقلا ماكحأ ىف ىضاقلا لیعامتاو
 ءال كيدح , ريضح نب ديسأ وه ةباد رادلا فو « فيكلا لجر أرق ءاربلا ثيدح م (۱) ىوقأ لوالاو ةدابع
 نم ,لجرل : لاقف ؟ مالغاي تنأ نمل : هل تلقف . ةرخصلا ىلا همنغب ليقم عارب اتأ اذاف ةرجملا ةصق ىف ركب فا نع

 تسأل ةيملعأل ال ةفصلا ابع ةنيدملا قالطاو ةكم اهنأب مزجلا ىراخبلا ىف تمدقت ةياور قو « كم وأ ةنيدملا لهأ
 دحأ هاورام امأو « شيرق نم هنأ لئاضفلا ىف أبو ايمسي مل منغلا بحاصو یعارلاو انه ةدارم ةيوبنلا ةنيدملا

 أمفأي امالغ تنك: لاق دوعسم نبأ نع شريح نب رز نع دوجنلا ىلأ نب ماع قیرط نم امهريغو ةبيش ىنأ نباو

 ةصقلا هذه ىف وه سيلف ثيدحلا نيكحرشملا نم !“ف دقو ركب وبأو هَل 0 ىبنلا ءاج طيعم ىبأ نب ةبقعل انغ ىعرأ
 ه سيق هما نأ زار الا عيب ر ىف ثيدحلا هدرس ىبارعأ ىلع لخد 0 نیا ثيدح و لعا هللاو نيفايسلا ةرياغل

 ثول ۾ راجنلا ىنب نم هنأ لسم حیحم ىف ضرالا هتظفلو دترا هنأ هيفو ؛ لساف اينارصن لجر ناک اسفأ ثدي دح
 ینع ىرخأ هفأرما ینعب ام لوقآ انأف رباج ثيدح م ىلع نبا ىنعي نسحلا موي تاذ قم ىبنلا جرخأ ةركب ىبأ
 ؛ أفلا نم عياب نميف دعس نبا اهركذ ةيراصنالا سوأ ىبأ نب دوعسم تذب ةليوس ۳ مما ثيدحلا كطامنأ
 رمعم تب ةيفص هتأرما مسا هتأر مال فلخ نب ةيمأ لاقف « ثيدحلا ارمتعم ذاعم نب دعس قلطنا دوعسم نبأ ثيدح
 مسا نأ مدقت از ةأرماو لجرب دولا ءاچ رب نبا ثب لح e هطهر نم هو نا ةفاذ> نب بهو نا باح نبأ

 « دمتعلا لوألاو » حتفلا ف ىنلا (۱)



 — ۳و تن

 ىف ىئاسنلا هرسف ايروص نب هللا دبع وه مجرلا ةبآ ىلع هدب مآ عضوف هيفو « مسب مل لجرلا نأو ةرسب ةأرملا

 ادم فوع نب نمحرلا دبع دالوأ كأ ناك هيثم ءانبآ انا نإ رمعل لاق نحرلا دبع نأ سابع نبا ثيدح م هتباور

 رشب نب دابعو ريض نب ديسأ امه ةماظم ةلذ ىف لَو ىنلا دنع نم اجرخ نياجر نأ سنأ ثيدح « یکی ناك هبو

 نويقرابلا مث ( نوثد حت 'ىحلا تمم ) هلو « دعب ىراخبلا هقلع اك

 eis هللا ىضر ةياحصلا لئاضف

 تيأر رابع ثيدح « مست مل ةأرما تتأ معطم نب ريبج ثيدح « اييرق مدقت ةرجملا نأش ىف ركب ىبأ ثيدح

 ةريبف نب رماعو ةثراح نب ديزو لالب مثنوروكذملا ديعالا ركب وبأو ناتآرماو ديعأ ةسمخ الإ هعم امو و ىنلا

 : تاق . صاعلا نب ورم تيدح « نميأ مأ وأ رابع ةدلاو ةيمسو ةحيدخ نانأر لاو رامع دلاو رسايو ةيكسف وبأو

 قوسي لجر ايب هيفو « مسي مل عار نیب ةريره یآ ثيدح م60 2 ةياور ىف الاجر "دعف رمع لاق نم مث
 نم هخيرات ىف ىراخبلا ىور دقف « ىملالا سوأ نب رابه هنأب لوالا رسفي نأ لمتحي نکل اضيأ مسي لل ةرقب

 ابنع لغشت موي احل نم : لاقف هبنذ ىلع ىمفأف هيلع حاصف اهنم ةاش ىلع بئذلا "دشف یل منغ ىف تنك لاق هنأ هقيرط

 ءزجلا ىف انيور رمع لاق نم مث : تلق . ركب وبأ لاق سانلا ريخ نم یال : تاق . ةيفنحلا نب دمع ثيدح و ثيدحلا

 ه لاسر) هدانسإ ىفو , نافع نب ناثع لاقف كلاثلا نم ىرخأ ةرم لئس ايلع نأ قنملا ركب ىبأ ثيدح نم ىناثلا

 ىنلا لأس الجر نأ سنأ ثيدح « ةدرب وبأ وأ مر وبأ وه هاخآ ديري اريخ نالفب هللا دري نإ ىموم یآ ثيدح

 ايف سيلو اهقيرط نم ثيدحلا قاسو رذ وبأ وأ یموم وبأ وه لاوكشب نبا : لاق ثيدحلا «ةعاسلا نع لب

 خیشلا وه كلذ نع لئاسلا نأب حيرصتلا دوعسم نبا ثيدح نم ىنطقرادلا قو « ركذ ام ةحصل دبشي ام هقاس

 نب ريمع وه كلذ نع لئاسلا نأ مج لا ىبأ ءزج ىفو « ةرابطلا ىف هتيمست انموق دقو « دجسلا ىف لاب ىذلا یارعالا

 اذهل ىراخبلا دار ىف ةکسلا ةلمج نم اذه نظأو باطلا نب ربع كلذ نع لئاسلا نأ یمربل لعلا ىفو « ةداتق

 « ءارفلا دايز نبا وه روكذملا ىح ( سفانطلا ىنارزلا یجب لاق رمع بقانم ىف ) ہل . رمع بفانم ىف ثيدحلا

 لاق هتلوأ اف اولاق هرمي صیق هيلع ورمع "لع ضرع ديعس ىنَأ ثيدح « مدقت شيرق نم ةوسن هدنعو دعس ثيدح

 ماشه نب هللا دبع ثيدح ه لوصألا رداون ىف یذمرتلا مكحلا هاور قيدصلا ركب وبأ وه كلذ نع لئاسلا « نیدلا

 راه یخ نا رل ناجی لا ىف همام ىتأي باطخلا نب رمع ديب ذخآ وهو علم ىنلا عم انك

 ناثع هبلطف رفلا برش هنأ هيلع اودبشف ةفوكلا ريمأ ناك طرعم ىبأ نب ةبقع نبا وه ديلولا رمأ ىف ناثع ملك هنأ

 ليبق وهو رخآ عضوم ىفو « نينامث هدلج ًايلع نأ انه عقرف دحلا هيلع ماقأ كلذ هدنع هيلع تبثث ايلف ةثيدملا ىلإ

 اودبش نيذلاو حصأ وهو نيعبرأ هدلخ رفعج نب هللا دبع رمأ ًايلع نأ لسم ىف اذكو ةدلج نيعبرأ هدلج هنأ ةرجحلا

 ةبش نب رمح كلذ ىور « یدزالا بدنجو عروم وبأو یرعشالا كلام نب دعسو یدزالا بفيز وبا كلذب هيلع

 ةصيبق مم هتركذت ىف نودمح نبا ركذو لسم ىف وهو نامع یوم نارح مهم ربا دبع نبأ ركذو . ىتئادملا نع

 هلصأب ضايب (۱)



 تم ۳4 تس

 خیشلا نم : لاقف شرف نم امرق ىأرف تلا جحو رع» لمأ نم لجر ءاج بهوم نب ناثع ثيدح ه راج نبا
 لوسر تفب هتحت تناك هناف هيفو « كسكسلا رشب نب ديزي وه لجرلا اذه نإ لایق « رم نب هللا دبع : اولاتف ؟ مف
 ىتح هيفو ةبعش نب ةريغملا مالغ زو رف ةؤلؤل وبأ وه نیک جلعلا راطف هيف ريع لتقم ثيدح و ةيقر ىه مل هللا
 نسح دانساب ةييش ىلأ نبا هجرخأ ىلا نيكبلا نب بيلك مم ىمس : تلق . ةعبس مم تام الجر رشع ةثال# نمط
 هيلا ماقف دعس نبا تاقبط ىفو ناطح هما نأ یومالا ديعس نب ی ىزاغم ىف نیماسلا نم لجر ىأر املف هفو
 هللا دبع همأر زتجاف هسفن رحتف ةصيمخ فوع نب هللا دبع هيلع حرطف ایهریغو فرع نب هللا دبعو ةبقع نب مشاه
 دعس نبا تاقبط قو « یراصنا باشلا اذه نأ ىرخأ ةياور ىف رشبآ : لاقف باش لجر ءاجو هيفو فرع نبأ
 نب رولا قيرط نم ةبيش ىبأ نبا فنصم نم ىزاذملا فو ء سابع نیا وه هنأ ىلإ دشري ءىث نابح نبأ حيو
 ءاج ثيدح و معالا ىنمملاب ىراصنأ هيلع قاطأ نوكي نأ لمتعو حصأ لوالاو روسلا هنأ ىلإ دشرب ام ةمرخ
 ناورم وه ةئيدملا ريمأو مسي مل ءاج ىذلا لجرلا « ربنلا ىلع ايلع وعدي ةنيدملا ریمال نالف اذه : لاقف ]بس ىلإ لجر
 دقف قرزالا نب عفان وه لجرلا اذه ىلعو ناثع زع هلأسف رمع نبا لإ لجر ءاج ثيدح ه نظأ اف کس ا نبا
 هللا كضنبأ لاق هضنبآ ىناف هرخآ ىفو ثيدحلا نم افرط ركذف ةصقلا هذه ىف هجولا اذه نم ةبيش ىبأ نبا ىور
 : لاقق ابلع ضنب ال ىلإ : هل لاقف ربع نبا ىلإ ءاج قرزألا نب عفان نأ رخآ هجو نم ىود مث لجرلا مهبأو ىلاعت
 ةنس ديدش فاعر ناثع باصأ کا نب ناورم ثيدح « نظأ ايف مدقنلا ىكسكسلا اذه سيلو هللا كضنيأ
 هيفو هللا ديبع نب ةحلط وه شيرق نم لجر هيلع لخدف « ةبش نب رمع هركذ نيثالثو یدح) ةنس یه فاعرلا
 ززجي وه فئاق لي ىنلا ىلع لخد ةشئاع ثيدح ه ناورم وخأ لا نبا وه ثراحلا هبسحأ رخآ هيلع لخدو
 ىف ءادردلا ىلأ ثيدح و دوسالا ىبأ تذب ةمطاف اهن مدقت تقرس موزخم ىنب نم ةأرما نأ ةشئاع ثيدح « ىجلدملا
 , هر وبأ هنأ مدقت نهلا نم ىخأو انأ تمدق ىموم ىنأ كيد « رساي نب رابع وه ناطيشلا نم هللا هراجأ ىذلا
 . ىف سانلا ضعب نطق ةماسأ مهيلع رمأو اثعب ثعب ) هلق . دبع مأ ىه همأو دوعسم نب هللا دبع لوخد نم هفو
 ذئموب مورلا شيج ريمأو ةماسآ دلاو ةثراح نب دیز لتق ثيح مورلا فارطآ ىلإ روکذلا ثعبلا ناك ( هترام]
 « ىورخلا ةعيبر ىأ نب شایع وه ةماسأ عب ركنأ یذلا نأ رکذو « ىرذالبلا هرکذ ىفاسغلا وربع نب لیبحرش
 رسولا باتک ىف یزورلا رصن نب دم هاور بيرك وه سابع نبال ىلوم هدنعو ةعكرب ءاشملا دعب ةيوأعم روا ثيدح

 دارلا وهو هابأ كلذ نع لاف ةيواعم نم كلذ دهاش هنأ سابع نب هللا دبع نب ىلع قيرط نم اضيأ هاورو ؛ هل
 اهتخأ ركب ىنأ تنب ىنعي ( ءامسأ نم ترامتسا ابأ ةدئاع ثيدح ىف ) هلو . سابع نبال ليق ةكيام ىفأ نبا لوقب
 ناليغ : دزالا نم لجر ىلع وأ ىلع سنأ لبقيو ريرج نب ناليغ لوق . مهلا ىف مدت ( اس لسرأف تکساپف ةدالق)
 كلذ غلبف مانغلا ف یراصن الا لوق ىف سنآ ثيدح ه هسفن مهيأ وأ لع لاق له ىوارلا نم كشلاو ىدزألا وه
 لبق جررخلاو سولا نيب ناک برح وه ثاعب موي ناک ةئاع ثيدح م ابيرق مدقت كلذ هغاب ىذلا مسا مب ىنلا
 یه راصنالا نم ةأرما فوع نب نحرلا دبع جوزت ىف سنآو فوع نب نمحرلا دبع ثیدح « نيذس سمخ ةرجهأ
 سنأ ثيدح م عويبلا ىف مدقت اک نالجملا نب رادخلا نب ىدع نب مداع تذب ةلبس وأ عفاد نب رسما بأ تب
 هفو هبقع ّنأب ک ةدابع نبا وه دعس لاقف ديسأ ىبأ ثيدح ء ایمسپ مل اه يص ابعمو راصن الا نم ةأرما تءاج



e — 

 راصنالا نم الجر نأ ريضح نب ديسأ ثيدح « ًاضبا أيس اک مقلط ىنلا لوق باوجلا ريثك ىلع مكلضف دق ليف

 ثيدح ه صاعلا نب ورمع وه لمعتسملاو ىوارلا ديسأ وه لئاسلا نالف تلمعتسا اک ىنلمعتسن الأ هللا لوسراب : لاق

 فيضي نم لاقف كلي ىنلا یتآ الجر نأ ةريره ییا ثيدح « قشمدب كاملا دبع نبا ىنعي ديلولا ىلإ جر نی نأ

 ىف « هتأم ال راصنالا نم لجر لاقف هيفو « ةربره وبأ وه لجرلا نأ ىرتخللا ىبأ ةريس یهو ريسلا ضعب ىف اذه

 بيطخلا دعبتساو هتوخإو سزأ دالوالاو ماس مأ ةأرملاف اذه ىلعو ةحلط وبأ هل لاقي راصتالا نم لج ء لاقف م
 يصل

 ,همسأ فرعي ال راصنالا نم لجر وه لاةف همآ جوز كلام نب سنأ مع لبس نب دیز وه اذه ةحلط وبا نر
 ل را

 ىبأ نب هلعبس ثددح م ةحاور نب هللا دبع ليقو 6 سيق نب تراث هنأ ىجانلا لكوتملا ىفأ نع لاوكشي

 لاق ىردأ ال لاق ةيالا هلكم ىلع ليئارشا ینا نم دهاش كبشو بالا هذه تلزأ هيف و لاق مالس ن هل كين

 لب ثيدحلا قابس ف كلذ .رسل و یراخبلا خيش فسوبي نب هللا دمع نم كلا اذه : تاق . ثيدحلا وآ ةب الا ا

 نا لف و

 ی

 نب سيق ثيدح ه كلام بئارغ ىف هثیدح رم ینطقرادلا هجرخأو كلام نع بهو نبا هو آ كلام لوق وه

 كلام نب دعس نیلئاقلا نم ىمس ثيدحلا ةنجلا لهأ نم لجر اذه اولاقف عوشخلا رثأ هبجو ىلع لج لشد داع

 ةياور ىف اک ةمود رديكأ وه هل اهادهأ ىذلا ةلح عللي ینلل تيدهأ ءاربلا ثيدح ه ريبعتلا ىف یاس < ر ا

 فرعأ مل ريرسلا زها لوقي ءاربلا ناف رباجل لجر لاقف دعس تومل شرملازتها رباج نع حلاص نأ ثيدح ؛ ذآ

 نيلجر نأ سنأ ثيدح « ذاعم نبا وهو ةظيرق ون مث دعس 5 ىلع اولزت اسا نأ ديعس ىلأ ثیدح ؛ لس لأ اذه سا

 عمج سنأ ثیدح م كلاثلا لصفلا ىف ابلصو نم انركذ دقو , یضم اک اذ دعب يتلا ةقلعملا ةياورلا فاض رف ابر

 هتیمس ىف كلذ ريغ ليقو سوأ ليقو « نكسلا نب سيق وه ديز وبأ ممفو مرث ذف ةسيرا نآرقلا

 ثعبملاو ةيلهاجلا مايأ

 وا لخد ) هلو . ایمسل میراصتلا نم الاعو دوهلا نم املاع لیفت نب ورمع نب دیز لاوس ىف رع نیا ثب ذح

 ثیدح « ریاج نب رجاپلا تنب لیقو « راج تنب وأ فوع تنب یه ( بفيز اه لاقي سمحأ نم ةا ىلع رتب

 « ابموق نم ركذ نم الو مست م ابنآ ةالصلا ىف مدقت شفح اهل ناکو برعلا ضعبل ءادوع ةأرمأ تيلسأ ةا

 ثيدح « هاطعاف هل نبكت ناک ىذلا الو مالغلا مسي مل ثيدحلا ‹ جارخلا هل ىج مالغ ركب یال ناک ةقلاع تبع

 ةأرملاو غلیلاو لاقعلا ذخأ ىذلا ىمشاحلاو ريجالاو رجاتسلا مو مهبأ نم ةعامج ىلع لمتشا ةعاسقلا ىف سابع نأ

 رجأتسملا نأراكب نب ربزلا ركذ دقو فرطت نيع مهنم قبب لف اوفلح نيذلا نوسخلاو هتيمب ىدف ىذإا لج راو ااو

 هيلع قلطأو فانم دبع نب بلطملا دبع نب ةمقلع نب ورع ريجالا نآو ىرماعلا سيف نآ ني هللأ كيع نب ,

 ىذلا یمشاما مسا ىلع فقأ لو یزعلا دبع نب بطيوح ایا نأو ةمقلع تني بز ةأرل! ©

 مهنيب مح ىذلا نأ اضيأ ريبرلا دافأو اوفلح نيذلا نيسخلا قاب ءامسأ ىلع الو غلبملا يف

 هلوق ۰ هللا ديبع وه ىمانلا ةثلاثلا یسنو هيفو ديزي بأ نبا وه هللا ديبع نع نايفس

 هل
 یا ےس

 وه نمحرلا دبع نإ نعم ثيدح « ابیرق مدقت ناتأرماو دبعأ ةسمخ الإ راع تیدح م رش نا د ناب ها ز

 تعم أم رع نبا ثيدح ‹ سينأ رذ یبا ىخأ مسا رذ يأ مالسإ ىف سابع نيا“ ۰ أ
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 وه نوكي نأ هبشپ قهبلا لاق ليج لجر هب “رم ذإ سل اج رمع اتیب نظي اک ناك الإ اذك هنظال ىنإ ءىثل لوقب ربع
 یتأر ديز نب ديعس لوق « قرط ةدع نم ةباحصلا ىف بناتك ىف براق نب داوس ثيدح تقس دقو براق نب داوس
 نأ اولأس هکم لهأ نأ سنأ ثيدح « روكذملا ديعس جوز تناكو ةمطاف اما هتخأو انأ مالسإلا ىلع رع قثوم
 وبأو ةريغلا نب ديلولا لئاسلا نأ سابع نبا ثيدح نم معن ىبال ةوبنلا لئالد ىف رمقلا قاقشنا مارأف ةيآ معرب
 نب رضنلاو ةعمز هنباو بلطملا نب دوسالاو ثوغي دبع نب درسالاو ماشه نب ىصاعلاو لئاو نب ىصاعلاو لیج
 نباو مقرالا ىبأ نب مقرالاو دسالا دبع نب ةلس وبأ اودهشأ هلوقب بطاخلاو مرح اولاق نيذلا ممو ثراحلا
 ةبج نم هلاخ هنأكو رورعم نب ءاربلا امهدحأ نأ ةنيبع نبا نع هيفو ةبقعلا یالاخ یب دهش رباج ثبدح ه دوءسم

 یورو . ىهتنا نایراصتالا ةمنغ انبا ورمعو ةيلعث امه امن هالاخو حصيال اذه نأب ىطارمدلا هبقعتو ةيراجم
 ةبقعلا باععأ ددع ىف ةدابع ثيدح « ةبقعلا ثيق نب دج ىلاخ ىف دبش لاق هيلا نسح دانسإب رباج ةمجرت ىف ىناربطلا
 باتكلا لئاوأ ىف مدقت لوالا

 ةنيدملا ىلإ ةرجما

 لاقف حراشلا ىدوادلا طلغو فنصلا دنع اك اشيرق دارأ موق نم هلوقو ذاعم نبا وه ادعس نأ ةشتاع ثيدح

 لوسراذه ركب یبال لئاق لاقف هيفو مدقت ج ثراحلا وأ كلام همسا ةنغدلا نبا هيقل ةشئاع ثيدح « ةظيرق ین دارأ
 ذخ هيفو « ركب ىبأ تنب ءامسأ كلذ لئاق نأ ىناربطلا فو ركب ىنأ یلوم ةريبف نب رماعب رسفي نأ لمتحي « هب هللا
 هيفو « ةئاملامث هنأ ىدقاولا دنعو مرد ةئامعبرأ ناك شا نأ هريغو ىنغلا دبع ةريس ىف ناب لاق قلحار یدح]
 اذه مسي مل ميماطآ نم مطأ ىلع دوبی نم لجر ىفوأف هيفو طقبرآ نب هللا دبع وه ليدلا ىنب نم الجر رجأتسا
 رف ًارصتخم ةرجه لا نأش ىف ءارلا ثيدحح ه ةحاور نب هللا دبع وه نيملسملا نم لجر رعشب لثمتو هيفو ىدوهلا
 نأ ةشئاع ثيدح و مشعج نب كلام نب ةقارس وه مهةحل دق سرافب وه اذاف سنأ ثيدح « مسي مل هنأ مدقت عارب
 شيرق رافك ىر ىذلا رعاشلا اذه ابمع نبا اپجورتف اهقلط رجاه ابلف ركب مأ اهل لاقي بلك نم ةأرما جوزت ركب ابأ
 رعشلا ماشه نبا قاسو دادش همساو هدج ىلإ ةبسنلاب روهشم بوعش نب دوسالا نب ركب وبأ وه روکذلا رعاشلا
 ناك روكذملا بوعش نب ركب ابآ نأ رازبلا دنسم قو « دترا مث لس ناك هنأ معزو تايبأ ةسمخ ةدايزب ةريسلا ىف
 : ردب ةعقو ىف برح نب نايفس وبأ هيف لوقب ىذلا وهو رخلا تمرح امل ةحلط ىلأ تيب ىف اوناك نيذلا طهرلا ىف
 رشع ةثالث ةريسلا ىف مهنم قحا نبا ىم ( نيرشع ىف باطخلا نب رمع مدق مث ) هلو ه بوعش نبال ءامالا لمحا لو
 ةدحاو ىف ةئبا الإ ىنثري الو دعس ثيدح « نيديعا ىف مدقت نيتنيقلا ىف ةشئاع ثيدح « عابتأ ددعلا قاب لملف الجر
 راصنالا نم ةأرما فوع نب نجرلا دبع جوزت ىف سنأ ثيدح « ةشئاع اهام نم مثوو ىربكسلا محلا مأ اهنآ مدقت
 ول ةريره ىبأ ثيدحح « كيرشلا اذه مسي ۸ مارد ىل كيررش عاب معطم نب نمحرلا دبع ثيدح « مدقت اک ةميوس یه

 هووذو ريبزلا ىف نمآ ول هظفلو مشویر ايطاب نب .یبزلا ةوبنلا لئالد ىف مم معن وبأ ىم دوهلا نم ةرشع یب نمآ
 ماك اوملسال دوهیلا ءاسؤر نم



 تب ۳۰6

 ردب رخآ ىلإ یزانلا نم

 هپ رض دق لبج ابآ دجوف دوعسم نبا قاطنا سنآ ثيدح م مدقت اك ةيفص ناوفص مأ فلخ نب'ةيمأ ةأرما مسا

 نب ورم نب ذاعمو ءارفع نب ذامم امهنا یزانلا قو « حيحصلا ىف مدقت اك ذ"وعمو ذاعم ایهدر ىح ءارفع ءاتبأ

 ةتسلا طمرلا ءالؤه ىف تلزن رذ ىبآ ثيدح هيفو « نامصخ ناذه ةبآلا هذه تلزن انیف ىلع ثيدح م رظن هيفو حوجلا

 نكل ةريساا ىف وه اذكو تايناليغلاو ؟اح لاو دواد ىبأ ننس ىف ةزرابملا نييعت عقوو ةياور ىف فنصملا مام دق

 فلخ نب ةيمأ لتق ىف فوع نب نمحرلا دبع تبادح م ةبتعل وأ ةبيشل ةديبع له اوفلتخاو ديلولل ايلع نأ ىلع اوقفتا

پارت نم افك ذخأ انخيش نأ ريغ دوعسم نبا ثيدح م ةلاكولا ىف لتق نم ركذ مدقتو ىلع همسا هنبا لتق هيفو
 مدقت 

 ةعبرأب ردب موي رمأ ةحاط ىلأ ثيدح « نائع هوخآ وه انضمب ذخأف ةورع نب ماشه لوق . ةريغملا نب ديلولا هنأ

 نين ثب دح م ة“"دعلا فوتسي لیکلو يزاغملا ىف قعا نبا ماست "ىوط ىف اوفذقف شيرق نم الجر نيرشعو

 ةنيعظلا ىف ىلع ثيدح ةقارس نب ةثراح اهتياو سن ةمع رضنلا تذب عيبرلا ىه همأ تءاب مالغ وهو ةثراح بيصأ

 ىذلا ناكو نيعبس دحأ موي ىنعي انم اوباصأ ءاربأا ثيدح , ةراس مآ دونك انآ ليلكإلا ىف كاحللو مدقت اک ة"راس یھ

 مل نكل عيمجا ءامسأ یزانلا ىف قعسا نبا درس دق اليتق نيعبسو اريسأ نيعبس ةئامو نيعبرأ ردب موي مهنم باصأ عللي

 لَو هلا لوسر ثعب ةريره ىلأ ثيدح « ابيرق مدقت ءارفع ىنبا ف فوع نب نحرلا دبع ثيدح م ةدملا نرتسپ

 سيق وه ايردب ناكو ابقع كرتي ملو ديز وبأ تأم سنأ ثيدح تامهملا نم هيف ام عيمج دابجلا ىف مدقت انيع ةرشع

نيثب ىه راصنالا نم ةأرما ىلوم ناك ةفيذح یبآ لوم الاس نأ ةشئاع ثيدح ه هريغ ليقو نكسلا نبا
 ذاعم تذب ة

حلا ىب ىنب ةادغ مقلي ىنلا ىلع لخد ذوعم تنب عيبرلا ثيدح « كلذ ريغ ليقو
 ريكبلا نب سايإ ابجوز مسا « ثيد

 مدقت نيفراشلا ىف "لع ثيدح « لبج ىبأ نب ةمركع امبلتق فوع ابعو ذوعم اهوبأ ردب موي اهئابآ نم لتقو شل

 وه روكحذملا رمشلا لئاق نأ ءارعشلا مجعم ىف ینابزرلا ركذو مت مل اضيأ تنغ ىتلا ةنيقلاو مسی | غاتوصلا نأ

 تاوخ هدلاو وأ ةمثح ىنأ نب لبس وه مب الا دهش نمع تاوخ نب حلاص ثيدحو ىورخلا بئاسلا نب هللا دبع

 بک هنأ ليعامسالل جرختملا ىف فح نب لبس ىلع ربك ايلع نأ لفغم نبا ثيدح هدنم نبا هاور اك ريبج نبا

 عویبلا ف مدقت اك ربظمو ريبظ اه اردب ادبش هيمع نأ عدخ نب عفار ثيدح « اتس هيلع

 ةيبيدحلا ىلإ فرشآلا نب بعك لتق نم

 مالس وه « عفار ىبأ لتق ىف ءاربلا ثيدح « روكذملا بمك ةأرما مدل مل فرشالا نب بمک لتق ىف رباج ثيدح

 هريبج نبا وه هللا دبع مییلع رمأو دحأ موي ىنعي ذئموي نيكرشملا انيقل ءاربلا ثيدح دابجلا ىف مدقت قيقلا ىبأ نبا

 نم ملم قو ريسلا ىف ىذلا مالا نب ريع وه لاوكشب نبا لاق انأ نيأ تلتف نإ دحأ موب لجر لاق رباج تيدح

 نأ سنأ ثيدح ه ملعأ هللاو ريمع ريغ وبف اذه لمف ةصقلا ددعت ىف دعب الو ردبب كلذ لاق اريمع نأ سنأ ثيدح

 تباث نب ديز ثيدح ه رضنلا تنب عيبرلا یه هتخأ هتفرع ىتح هيفو رضنلا نب سنأ وه ردب لاتق نع باغ هع

 هتآرما مما مدقت رباج ثيدح « ةريدلا ىف اك هعبت نمو لواس نب هيأ نب هللا دبع مم دحأ ىلإ جرخ نم سان عجر

 هللا لوسر عم نالتاقی دحأ موي نيلجر تیر دعس ثیدح هئامرغ ءامسأ ىلع الو نیا ىلع فنأ لف هتاوخأ امأو
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 دی نب دبع نيب ةفيذح دلاو نايلا لتق ىف ةشئاع ثيدحم لئاضفلا ف فنصملا دنع عقو اك لیئاکیمو لیربج امه لاب
 ( نالقنت هريغ لافو سنأ ثيدح ىف) هلو. هللا دبع وخآ دوعسم نب ةبتع وه أطخ نایلا لتق رشاب ىذلا نأ هريسفت ىف
 لاقف اسولج اموق ئأرف تيبلا جح لجر ءاج بهوم نب نايع ثيدح ‹ كابسلا نارہم نب رفعج كلذب ىنع هنأ مدقت
 کسکسلا رشب نب ديزي همسا نأو ىرصم لجرلا نأ مدقت ربع نبا اولاق خيشلا نم لاق شيرق اولاق دومقلا ءالؤه نم
 مصاع نب دیز نب هللا دبع وه ةمليسم ىلإ ىنمي راصنآلا نم لجر هيلا بثوو ةزمح لتقم ىف یثحو ثيدح ه لبق اف
 ةناجد ىبأ ىف لبق اذكو هلتق ىف كراش لبس نب ىدع نأ ضورلا ىف ليبسلا لقنو كردتسملا ىف ماحلا هاور ىنزاملا
 نم ءامسأ هيف مدقتو ةرشع مبنأ دابجلا ىف مدقت انيع ةيرس مل هلا لوسر ثعب ةريره ىبأ ثيدح هةشرخ نب كامس
 سنأ لجر لأس ) هلوق . بیبص نبا وه زيزعلا دبع انثدح دیعس نبا وه ثراولا دبع انثدح هيف مهيأ نم تفرع
 ء اضيأ فنصملا هاور لوحالا مصاع وه لئاسلا ( ةءارقلا نم غا رفلا دنع وأ عوكرلا دعب تونقلا نع كلام نبا
 هنأكو مسي مل رخآلا لجرلاو ديز نب .ةيمأ ینب نم وهو ديز نب بمک جرعالاو مارح وه هلاخ ثعب سنأ ثيدح
 ورمعل ليفطلا نب رماع لاق ةنوعم شب لهأ لتق ال لاق ىلأ ىنربخأ ةورع نب ماشه ثيدح ه ىرمضلا ةيمأ نب ورم
 رابج ليقو ليفطلا نب رماع وه ةريبف نب رماع لتق ىذلا نإ لاقي ةريبف نب رماع هل اولاقف ليتقلا اذه نم ةيمأ نبا
 امسا مدقت هتأرمال لاق رباج ثيدح « تونقلا ىف مدقت كنع ىنثدح انالف نإ سنا تلق صاع ثيدح و یماس نبا
 ةصق ىف اذه ( نيرت ام ساناا رمأ نم ناك دق ) هلو . رع تذب هتخأ یه ةصفح ىلع تاخد رمع نبأ ثيدح « ابيرق
 ةملسم نب بيبح وم « تظفح بيبح لاق هيفو هفينصأ ىف ىرهوجلا ةمادق نب دمع كلذ نيب دقو نيفصب نيكحلا
 اذاف انف رباج ثيدح ديز نب ةماسأ ةدلاو یهو علي ىنلا ةنضاح كرب یه نميأ ما تءاف سنأ ثيدح ه یرہفلا
 ىف ةشئاع ثيدح م روثعد هنأ ىدقاولا ىزاغم قو فتصلا دنع اك ثراحلا نب ثروغ وه هيدي نيب دعاق ىبارعأ
 نم ةأرما تجلو ذإ نامور مأ ةياور قو ةأرملا هذه مست مل راصن الا نم ةأرما "لع تلخدف هيف هلوطب كفإلا ةصق
 تلاق كاذامو تلاق ثيدحلا ثدح نم ىنبا تلاق كاذ امو نامور مأ تلاقف لعفو نالفب هللا لمف تلاقف راصنالا
 ىف اوملكت نيذلاو لوالا ريغ یهو مست مل اضیآ ةأرملا هذهو : تلق . كفالا نم ةشئاع ىف لیقأم ىنعي اذكو اذك
 امهنم دحاو مأ نكست مو تباث نب ناسحو لول نب یآ نب هللا دبع مهءاأ تفرع ن٤ راصنالا نم كفالا
 ةورع ثيدح ىف اك مہنم مسي مل نع روكذملا نوكي وأ هريغ وأ عاضرلا نم امهدحأل امأ نوکست نأ الإ ةدوجوم
 مأو لجرلا كلذ طهر نم ناسح مآ تناكف كفإلا ثيدح ىفو لاعت هللا لاق اي ةبصع مهنكل مسي مل نم مهف نأ
 لعأ هللاو دلاخ تذب ةعيرفلا ابا ناس>

 حتفلا ةوزغ ىلإ ةييب دا نم

 نع لس نب دیز ثيدح دعا ىبأ نبا وه املاس عمت شعالا انثدح دلاخ نبا وه ةرق انثدح دواد وبأ لاق
 نب فافخ تذب ىه ارافص ةيبص كرتو یجوز كله تلاقف ةباش ةأرما ربع تقحلف قوسلا ىلإ رمع عم تجرخ هيبأ
 هيفو هجا فرعأ ما اه ترثكأ لجر لاقف هيفو اهدالوآ الو ابجوز مسا فرعأ مل نکل هدنع اک ىرافنلا ءاميأ
 لسم هل جرخأ ىذلا ثراحلاب رسفي نأ لمتحي هنأ الإ اہخأ سا ف رعأ مل انصح ارصاح اماخأو هذه ابأ یرال ىفإ



 س اه

 ىف ثراحلا رکذ ناب- نبا نأ كلذ ىلع رکمب و ةالصاا ف فافخ هيبأ نع هنع ةلمرح نب هللا دبع نب دلا ةياور نم

 ىدان ىللسالا رهاز ثيدح م ىعبات دلخم هعسا رخآ نا فافخلو , اییاح نوكي نأ بابل ثيدح یضتقم و نیم اتلا

صي اخراص تعمسف رمع ثيدح « مدقق اک ةحلط وبأ وه هَ هللا لوسر ىدانم
 روسلا ثيدح « هما فرعأ مل ب خر

ازخ نم هل انیع ثعبو هيف ةيبيدحخلا ةصق ىف ناومو ةمرخم نبا
 ةمومضملا ةدحوااب وهو نايفس نب رسب وه ةع

 جرخ نم ةبقع تذب موثلك مأ تناكو هيفو ربلا دبع نا هركذ ةلمبملا نيسلاو
 رضح مهلا عجرت نأ نولأسإ ابلهأ ءا

ب ضعب نأ عفان ثيدح م ةريسلا ىف اي ةبقع نب ةرامع اهرخأ كلذ ىف
 ماعلا تقأ ول هل لاق رمع نبا ىنعي هللا دبع ىن

 ىلإ ربع نبا ىنعي هللا دبع لسرأ عفاف ثيدح ۾ امدح نم ءاج اک هللا دبع نب ملاس هوخأو هللا دبع نب هللا دبع وه

سنأ ثيدح ۾ ىلوخ نب سوأ وه نوكي نأ خلصيو لجرل اذه مسي مل راصنالا نم لجو دنع سرف
 نيين رملا ةصق ىف 

أو دئاوفلا نم كلذ رغو راسي ىعارلا نأو ةينامث اوناك مآ ةرابطلا ىف مدقت
 مهلط ىف اوجرخ نيذلا ثعبلا ريمأ ن

 نب نمحرلا دبعل مالغ ینیقلف عوک الا نب ةملس ثيدح هىلجبلا رب رج هنإ لاق نم موو « رباج نب زرک وأ ديز نب ديعس

 نب ورم نبا وه ةملس مع عوک الا نبا وه صامل موقلا نم لجر لاقف اضيأ ةلس تیدح « مسي مل هنأ مدقت فوع

 ملسم حيمص ىف اک باطخلا نب رمع وه موقلا نم لجر لاق هللا هح رب لاق عوكالا نب سماع اولاق قئاسلا نم هيفو عوكالا

 هيفو بدآلا ىف فنصملا هب حرص اک هلع طبح مع نأ لاق ن٤ وهو ريضح نب ديسأ وه الوأ ًارماع لأس ىذلاو

أ هللا لوسر اي لجر لاقف ةبفو ًاضيأ لسم ىفاك بحرم وه ىدوبي قاس هب لوانتف
 لمتحيو لجرلا اذه مسي مل اهقيرهن و

انم رمأف) هلوق . مسی مل رخا تاک لاقف ءاج هءاج سنأ ثیدح هرم وه نوکی نأ
 ثيدح مدقت اک ةحلط وبأ وه (ايد

 یتح هبحاص انآ لاق ىذلاو نامزق هنأ مدقت ةذاف الو ةذاش مهل عديال لجد ب هللا لوسر بامصأ ینو دعس نب لبس

 نذاف نالفاي مق لاقف ةصقلا هذه ىف ةريره ىبأ ثيدح كلذ مدقت دقو نوجلا ی نب مثكأ وه هرمأ هيلا لآ ام فرع

بيخ ةصق ىف نذواا نأ سم یورو متا وخاب لمعلا باب ىف فا وا هامس لالب وه نمؤم الإ ةنجلا لخديال هنأ
 وه ر

 ةنجلا نأ نذأ فوع نب نمحرلا دبع نأ ةيراس نب ضابرملا تیدح نم قيبلاو قاربطلا یورو باطخلا نب رع

 لاج هل ركذف ربیخ انمدق سنأ ثيدح م دحاو نم ثكأ نذؤاا وأ ىرخأ ةصت ىف اذه نأكو نما الإ لحت ال

 ثيدحلا اسورع ناكو اج وز لتق دقو ىح تلي ةيفص
تراص دق ةيفص تناكو عيبرلا نب ةنانك اج وز مسا «

 ى 

 يبأ ىزاغم ىف وهو مالا ىف ىمفاشلا كلذ ركذ ابجوز عيبرلا نب ةنانك تخأ قلي ىنلا اهنع هضومف ىلكلا ةيحد مهس

 لوسرلا ناك هيلا اواسرأف هيف ريخ موب ىلع ةصق ىف دعس نب لبس ثيدح م ةعي نبا ةياور نم ةورع نع دوسألا

غلا نب هللا دبع ثيدح م هنیدح نم سم ىف اک عوک الا نب ةملس هيلإ
 دابجلا ىف مدقت محش هيف بارع ناسنإ ىرف لف

 « مدقت اک لبس نب دیز ةحلط وبآ وه ةيلهالا رخلا مو نم اولكأت ال لس ینلا یدانم اب ىفوأ ىبأ نبا ثيدح

 عضرم ىف فنصلا دنع اك ديز نب ةعافر وه بایضلا ىنب دحأ هل هاده معدم هل لاقي هل دبع هعمو ةريره نأ ثيدح

 هريغو قأا نب دم ةياور ىف نأ الإ لجرلا اذه مسي مل كارشب كي ینلا نم كلذ عم نیح لجر ءا هيفو ء رخآ

 نایعنلا وه لقوق نبا لتاق اذه هيفو نابأ وه صاعلا نب دعس ىنب ضعب هل لاقف ةرب ره ىلأ ثيدح م ىراصنأ هنأ

سا ةريره ىبأو ديعس ىنأ ثيدح « ىح+ا ةيمأ نب ناوفص هلتاق نإ لاقيو دحأب هلق ناكو ىراصنالا لقوق نبا
 لمعت

 ةعصعص نب كلام وه لاقيو لاق بط# | هاور راجتلا نب یدع یب نم وهو ةيزغ نب داوس وه رييخ ىلع الجر



 كن لح و راجنلا نب نزام ىب نم روف ةعصعص نب كاام امأو ىدع ۳1 اأ ثعب ةيناثلا ةياورلا ىف نال ىرقأ لوالاو
 رمعم عماج ىفو « مالس نب ثراحلا تنب بنیز ابا ةاشلا تدهآ ىلا ةبدوهلا نأ مدقت ةمومسلا ةاشلا ىف ةريره ىبأ
 . روبشملا ىلع ةمامأ اهمسا ةزمح ةنبا مهتعبتف ءاضقلا ةرمع ىف ءاربلا ثیدح « للي ىنلا اہک رف تملسأ اهنأ ىرهزلا نع
 نأ نب ديعس نب هللا دبمل ىراخبلا جرخي ملو دنه ىنأ نبا وه ( ديعس نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب ةريغم ) هلوق
 هفیحصت وهو نيعلا ناكسإب دعس نب هللا دبع انه تاياورلا ضعب ىف عقوو ةقبطلا هذه نم وهو ايش ىربقملا ديعس
 ربع یتا ىذلا ناكو لجرلا مسي مل نهءاكب ركذف بلاط ىنأ نبا ىنعي رفعج ءاسن نإ لاقف لجر هات اف ةشلاع ثيدح
 نع « نجرلا دبع نبا وه (نيصح نع ليضف نب دمحم) هلو . هيزاغم ىف ةبقع نب یموم هركذ ةيمأ نب ىلعي هوم لمأ
 الجر راصن لا نم لجرو انأ تةحلو موقلا انحبصف ةقرحلا ىلا قرب ىنلا انثعب ديز نب ةماسأ ثيدح « ىعشلا وهرماع
 لوتقلا امأو هيلا دشربام ديز نب نمحرلا دبع ريسفت ىفف ءادردلا ابأ نوكي نأ لمتعو ىراصنآلا مما ف رعأ مل منم
 ىبأ نب ديزي ثيدح م يلا هللا دبغ نب بلاغ ةيرسلا هذه ريمأ ناكو ىدفلا كيبن نبا لاقيو ور نب سادرم وبف
 كوبتو فئاطلاو حتفلا ىه : تلف . قابلا تيسنو ديزي لاق اعبرأ اهنم ركذف تاوزغ عبس توزغ ةملس نع ديبع

 عست ةنس قيدصلا ركب ىبأ جح ىلإ حتفلا ةوزغ نم
 مللي هللا لوسر سرح نم سان مآرف حتفلا ةوزغ ىف ) هلوق . دونك وأ ةراس اهنأ مدقت ةنيعظلا ىف “لع ثيدح

 ىرعلا دبع لطخ نبأ مسا نأ مدقت لطخ نبا لاقف لجر هءاج سنآ ثيدح « باطخلا نب ربع ةريسلا ىف منم یم”
 نأ ريبزلا نب ةورع ثيدح « مسن مل ةديلولا نأو نمحرلا دبع نبالا مما نأ مدقت ةعمز ةديلو نبا ىف دعس ثیدح « فوع نب نمحرلا دبع وه مهضعب لاقف ردب خايشأ عم ینلخدآ دق رع ناك سابع نبا ثيدح و مسي مل لجرلاو
 ةعبرأ اوناك مهنأ هدانسإب دعس نبا ركذ نزاوه دفو ىف روسلا ثيدح « ةيموزخلا ةمطاف اهنأ مدقت « تقرس ةأرما
 نم دواد وبأ ىور باطخلا نب رمع وه ابجارخ] رشاب یذلا مانصالا تجرخآ یتح ةيعکسلا لخدي ل سابع نبا كثيدح و درص نب ريهز درص وبأو ةعاضرلا نم هلي ىنلا مع نورث وبأ مهيفو میموق مالسإب اومدق الجر رشع
 نأو « ايمسي مل لسلا لجرلا لتخي هآر ىذلا لجرلا نأ مدقت نينح ةوزغ ىف ةداتق ىبأ ثيدح « هانعم رباج ثيدح
 ةداتق بال دبش ىذلا نأو یبلسالا ىعازخ نب دوسأ هنأ ىدقاولا دنعو ىثرق هنأ الإ اضيأ مسي مل باسلا ذخأ ىذلا
 ىبأ مع رماع وبأ یرو هيف ساطوأ ةصق ىف یرعشالا ىموم ی ثيدح م یملسالا یعازخ نب دوسأ باسل اب
 یر ینلا وه ةمصلا نب دیرد نب ةملس نأ نومعزي یزاغلا ىف قحا نبا لاق « مهنم یمشج هامر هتبكر ىف یموم
 باصاف قاو ليقو ىفوأ هوخأو ىمشجلا ثراحلا نب ءالعلا هل ىارلا نأ هب قثأ نم ىنثدح ماشه نبا لاقو « رماع اأ
 ثيدح م رماع ابأ نالتاقلا امه : انم تايبأب مهضعب امهاثرف یموم وبأ امباتقف هالتقف هیتیکر رخالاو هبلق امهدحأ
 خرج نبا لرق نم ىراخبلا ىف وه اذك تيه هما جرج نبا لاق فئاطلا مكيلع هللا حتف نإ كثنخلا لوق ىف ةملس مأ
 فروع نب نجرلا دبع ابجوزت دقو ةيداب ابا ناليغ ةنباو نابح نبا حيحص ىف ةشئاع ثيدح نم الوصوم عقوو
 ةبعش ) هلق ٠ حج أ لوالاو نون لادلا دعب ليقو ةريخأ ءاي اهدعب ةلمب ا لادلاو ةدحوملا ءابلاب ىهو كلذ دعب
 قلا وه ةركب ابأو صاقو ىبأ نبا وه ادعس تم « ىدهنلا وه نائم ابأ تعم « لیعامسا نبا وه ( مصاع نع



 مهتدع نأ یزانلا ف قحا نبا ركذ سانآ ىف فئاطلا نصح روس ناو
 یموم بأ ثيدح ۾ اسفن نورشعو ةث ”

ةصق ف سنأ ثيدح « ىنارعالا اذه مس مل ىتدعوام یل زجنت الأ یارعآ لاق
 مل اولاقف اثيش راصنالا طعب مف نينح 

 ىف ةيمأ نب ىلعي ثيدح م ًاضيأ سنأ ثيدح نم بابلا رخآ ىف هدنع ةروكذم یهو ةياورلا هذه ىف ىهام ةلاقملا ركذي

ا نأ معز نم لوق جحلا ىف مدقت ةرمعلا نع لئاسلا بيطلاب خمضتملا ىبارعألا
 مق ال دوعسم نبا ثيدح « ءاطع هس

مسق ) لوق . مدقت اک ريشق نب بتعم وه راصن الا نم لجر لاق نيذح مئانغ ین
 ( اسان ىطعأو نينح مانغ ة

م ىلا فسب ىلع ثيدح ه هنم رظنيف یزاغلا ف قحا نبا ,هاعس دق
 ىف اذك راصنالا نم الجر لمعتساو ةي رس قل

 دحآ هاور اك یمپسلا ةفاذح نب هللا دبع وه كاذ هل عقو ىذلاو ىج ل دملا ززجم نب ةمقلع ةب رس ىهو ةياورلا هذه

 ه زاجلا عاونأ نم كاذ ريغ وأ فاح رابتعاب هقاطأ ايراصنأ هيلع قلطأ نم لملف ديعس ىنأ ثيدح نم هجام ناو

 ىذلا لجرلا اذه مسي مل هقنع ىلإ هادي تعج دق هدنع لجر اذإو هيف نيلا ىلإ امهثعب ىف ذاعمو ىموم ىلأ ثيدح

أ نظأو مس ما اهنأ مدقت سيق ین ماس نم ةأرما یتطشم یتح ةتجح ىف یسوم ىنأ ثيدح م دترا
 سی دارملا ن

قف اليلخ مهار هللا ذختاو أرق امل اعم ثيدح «هتوخ] دحأ ءاسن نم تناك اهنأكف هدلاو
 مأ نيع ترق هفلخ لجر لا

اقف هيفو ةبيهذب ىلع ثعب ديعس ىلأ ثددح م لئاقلا اذه مسا ىلع ففأ مهاربا
 قحأ نحن انك ةباحصلا نم لجر ل

 هللا دبع ليقو ةرصيوخلا وذ هنأ مدقت نينيعلا رئاغ لجر هيفو « هيلع ارس مآ هنأكو لئاقلا اذه مسا فرعأ مل اذهب

 ىذ رسك ىف ريرج ثيدح ه دعس نبا كلذب مزجو صوقرح هيف ليقو فذصملا دنع ابهالکو ةرصيوخلا ىذ نبا

 ىرخأ قيرط نم هتينكب فنصملا هركذ دقو ةعيبر نب نيصح ةاطرأ وبأ هنأ مدقت ريرج لوسر لاقف هيف ةصلخلا

ع قحا نبا لاقو ) هلوق ۰ لسم دنع ىمسم عقوو انه
ح « يبزلا نبا وه ةورع نع نامور نبا وه ( ديزي ن

 ثيد

اج ثيدح دحأ مهنم مسي مل بكر انل عفر قرطلا ضعب ىف انك املف نيلاب تنك ريرج
 هيف لحاسلا ثعب ةصق ىف رب

ع "رم ىذلا وهو فنصاا دنع اك ةدابع نب دعس نب سيق وه رئازج ثالث رحن موقلا نم لجر ناكو
 هريعب ىل

مک یب نم ىأ مبنم تناكف ةريره ىبأ ثيدح ه توحلا علض تحت ايكار
 مأ اہآ مدقت ةشئاع دنع ةيبس 

 قتعلا ىف ةرمس

 ریسفتلا ىلإ ركب ىلأ جح نم

يقلا دبع دفو مودق ىف هنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح
 تلسرأف ةملس مأ ثيدح ه باتكلا لوأ ىف مدقت س

ب تءاجل دجن لبق اليخ لِي ىنلا تسب ةريره ىلأ ثيدح ہ مست ١ مداخلا هيلا
 ىف ةمامث هل لاقي ينج یب نم لج ر

 باذكلا ةمليسم مدق سابع نبا ثيدح م رظن هيفو بلطملا دبع نب سابعلا وه ةمامث رسأ ىذلا نأ فيسل حوتفلا

ءاعنمب لتقف نيلاب أنت دوسالا هبقلو ةنكاس ةريخأ ءايب ةلبيع هسا ىبنعلا (هدحأ هفو
 . ةمايسم وه ةماعلا بحاصو:

 نأ انغلب لاق ةيتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نأ ) هللا دبع وه ( ةديبع بأ نع ) ناسيك نبا وه ( خاص نع ) هل

 مأ یهو زيرك نب ثراحلا ةنبا هتحت ناكو زيرك نب ثراحلا تنب ةلمر راد ىف لف ةنيدملا مدق باذكلا ةمليسم

تجوز یه ابيلع ةمليسم لزن ىتلا نأ قایسلا اذه ىطتقم ( رماع نب هللا دبع
 یه ابیلع لزن ىتلا لب كلذك سیل و ه

اذک فاآ اباق ءارب ال ةلمبملا ءاحلا دعب ةلمم لأدب ثدحلا تب ةلمر
 نباوه ثدحلاو هريغو دعم نبا دنع وه 



— ۹ 

 الب بتكي ثراحلا ذإ ثراحلاب نص ثدحلا لملو دوفولا راد اهراد تناكو ىراصنالا ديز نب ثراحلا نب ةباعث

 ةعيبر نبأ فاكلا مضي زيرك نب ثراحلا ةنبا ةددشم ةيناتحت ةانثم ءاي فاكلا دعب ةسيكىهف ةيليسم ةجوز امأو فلأ

 هللا دبع هل تدلوف زي رك نب رهاع نب هللا ديع اپ نبا اماع فاذن اء لتق مث ةيليسم ابجوزت سمش دبع نب بييح نبا

 لاقي نأ باوصلاف اذه ىلعف الوكام نبا هعبتو فاتخلاو فاتؤملا ىف ىنطقرادلا كلذ ركذ كالا دبعو نمحرلا دبعو

 نإ لاقي نأ نكميو ةاورلا ضءب ىلع ىناثلا هللا دبع طقسف كاذك تناك ابلملو رماع نب هللا دبع نب هللا دبع مأ یهو

 سيلو فيحصتلا عفتريف ثراحلا تنب هتجوز راد وه لزنو ثدحلا تذب راد ىهو دوفولا راد اولزن ةليسم بادكأ

 ىلا ايؤر ىف هنع هللا ىضر سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع ثيدح قوس نأ الإ هنم ىراخيلا دوصقم

 « بقاعلاو ديسلا مهمأر نأ مدقت نارجت لهأ ءاج ةفيذ- ثيدح م قفوملا-هتلاو اعبتو انض هدروأ ةصقلا قابو 2
 مدهز ثيدح ه دبع مأ یه دومسم نب هللا دبع مأو مر وبأ هنأ مدقت نیلا نم ىخأو انآ تمدق ىموم ىنأ ثيدح

 وهو هدنع سواجل انإو مرج نم یا اذه ) مركأ ةفوكلا ىنعي ( ىسوم وبأ مدق ال ) ىرجلا برضم نبا وه

 ةبعش « روكذملا مدهز هنأ هويام هريغو ىذمرتلا ف عقوو لجرلا اذه مس مل (سلاج لجر مرقلا قو اجاجد ىدغتي

 نأ لمتحو هوا فرعآ ل ىل مالغ قبأو ةريره ىبأ ثب دح نامسلا خاص وبأ وه ناوکذ نع شعلا وه نابلس نع

 «یایتخسلا وه بویآ اهبأ مسا الو ابا فرعآ مل تتفتسا معشخ نم ةأرما نإ ثيدح ه ىمودلا دعس وه نوکی

 تلرت ول اولاق دو نم اسان نأ بابش نب قراط ثيدح م نجرلا دبع وه ةركب ىلأ نع نيريس نبأ وه دم نع

 مهنم هب ملكتملا نأو باطخلا نب رع كلذب بطاخلا نأ مدقت كنيد كل تلكأ مويلا ىلاعت هلوق ىع انيف ةيآلا هذه

 رمعم وه قلب ینا سأر قلح ىذلا مسا نأ مدقت عادولا ةجح ىف لب ینلا قلح رمع نبا ثيدح و رابحالا بعك

 ةورع ثيدح ه ىربكلا محلا مآ اهنأ مدقت ىل نبا الإ ىتثري الو صاقو ىبأ نب دعس ثيدح م ةلضن نب هللا دبع نبا

 لتاقف ريجأ ىل ناك ةيمأ نب لعب ثيدح و كلذ نع لئاسلا مما فرعأ مل دهاش انأو ديز نب ةماسأ لتس ريبزلا نبا

 هفلخت نع هتبوت ةصق ىف كلام نب بک ثيدح ه هريجأ دي ضع ىذلا وه ىلعي نأو مسي مل ريجألا نأ مدقت اناسنإ

 اذإ هيفو سينأ نب هللا دبع هما نأ ىدقاولا ىزاغم ىف ةباس ینب نم لجر لاقف بعك لمف ام لاقف هبف كوبت ةوزغ ىف

 ةأرماو ةريخ اما كلام نب بعك ةأرماو رمش يآ نب ثراحلا وه ناسغ كلمو ىطبنلا اذه مسي مل ماشلا نم ىطبن

 ىذلاو یملسالا ورع نب ةزمح كلذب هيلا ىعسو هتبوتب ابمک رشب ىذلاو مصاع تنب ةلوخ ابمسا ةيمأ نب لاله

 نأ لمتحيف ةداتق وبأ وه نيبوثلا هنم بعك راعتسا ىذلا نأ یدقاولا ىزاغم قو هما فرعأ مل سرفلا ضكر

 ىواس نب رذنلا وه نيرحبلا مظع ىلإ سابع نبأ ثيدح ه ب ىنلا سراف ناك هل سرفلا بحاص وه نوكي

 ةبيتق نبا هاور ناروب یه ىرسك تنب مہیلع اوكلم سراف لهأ نأ ةركب یبا ثيدح ه زمره نبا وه ىرسكو
 ةنئيع نبا لئاقلا ( اهتيسنف لاق وأ ةثلاثلا نع تكسو ) هلوق٠ هيبأ نع ةركب ىبأ نب زيزعلا دبع قيرط نم هريغو
 دنع  ةبطر ةديرج كاوسلا ناكو اهاخآ ىنعت نمحرلا دبع هلع لخد ةشئاع_ لوق « لوحالا ناملس هخيش تكاسلاو

 فنصملا دنع وهو ةورع مهنم ىمس للعلا لهأ نم لاجر ىف بيسملا نب ديعس ىنريخأ ىرهزلا لوق . اضيأ فلؤملا
 بطلا باتك ىف فنصملا هب حرص ربع وه لئاقلا ( عجولا هبلغ دق میضعب لاقف ) و . نمحرلا دبع نب ةملس وبأو

 همسا فرعأ مل بكار لبقاف ةليسع نب نزلا دبع ىحانصلا لوق



۳۱۰ 

 ةرقبلا رخآ ىلإ ريسفتلا لوأ نم

 میضعب لاقو ) هلت . زاجلا ىف ىلا نب رمعم ةديبع ىنأ لوق اذه ( م-نولوي : عنوموسپ هريغ لاقو ) هل

 نآ لوق وه ( نورصنتسی نوحتفتسب هريغ لاقو ) هلوق ٠ ةداتقو ءاطع نع یک اذه ( موف اہک لک وت ىتلا بوبحلا

 وه بدمح نع ىروثلا وه نايفس انثدبح ناطقلا ديعس نبأ وه یی انثادح < ساللفلا وه ىلع نب ورم ىثدح « ةديبع

 ىذلا ةبتاعم یلفلب رمع لوق « نحرلا دبع نب هللا دبع وهو 1 ىلإ بسن نیس ىبأ نب هللا ديع نع تراث ىبأ نا

 < شش حا بانو یه ما ل هلا نم ماش وو و ةا نه اا قف 3
 عم ةملس مالو بيطخلا هاور هقيرط نمو یراخبلا هنم هجرخآ ىذلا هجولا نم یسوطلا بجاح ءزج ىف هانيور

 لجر جرظ ةلبقلا ليوحت ىف ءاربلا ثيدح ه ريع نع سابع نبا ثيدح نم كلذ دعب ىراخبلا هجرخآ رخآ مالک ريع

 لیوحتلا لبق اوتام نيذلا لاجرلاو لبشألا دبع ىب دجسم دجسملاو ىضم اک رشي نب دابع وه هعم ىلص ناك نم

 ىذلاب هرسف نمو مسي مل ءاج ءاج ذ رمع نبا ثيدح هيفو « مدقت اک رورعم نب ءاربلاو ةرارز نب دعسأ مهنم انيمس

 ءابق دجسم اذو ةثراح ىنب دجسم كاذو حبصلا هذهو رصعلا ةالص تناك ءاربلا ثيدح ىف ةالصلا نال أطخأ دقف هلبق

 ةيفث ترسک هتمع عييرلا نأ سنأ ثيدح ه ةبعکلاو سدقلا تيب ةلبق ىنعي ىريغ نيتابقلل لص نم قبي مل سنأ لوق

 ةشئاعو سابع نبا ةءارق ىلإ ريشي ( رثكأ وهو هنوةيطي ةماعلا ةءارق ) هلق . ةروسكملا مسا فرعأ مل ةيراج

 ةقفاوملا ةروبشلا ةءارقلا انه ةماعلاب دارلاو هنع نوزجعي ىأ هنوقیطب نيذلا ىلعو : دهاجمو ريبج نب ديعسو ةمركعو

 ىدع وأ ىعشلا وه لئاقلا ( ىدع ذخأ لاق ) ىئاطلا متاح نبا ىنعي ( ىدع نع یعشلا نع ) هلو . فحصملا مسرل

 مهنم ىمس دقو راصنالا نم ۸ موصلا اردارأ اذإ لاجر ناكو دعس نب لبس لوق « دیرجتلا ليبس ىلع كلذ لاق

 یاثلاو « مدقت اك قرزالا نب عفان امه ريبزلا نبا ةنتف ىف نالجر هاتأ ريع نبأ نع عفان ثيدح م سيق نب ةمرص

 وه ربع نبأ تأ ىذلا لجرلاو ةعيمل نبا وه نالف ىنريخأ بهو نبا لوق « ىتأيسو رارع نب ءالعلاب رسفي نأ لمتحي
 هلوق . شنح نب ميما وأ رارع نبا هنأ داجنلا ىلامأ قو صئاصخلا باتک ىف یئاسنلا هنيب تالمبمب رارع نب ءالعلا

 نع ةبعش نع ليمش نبا وه رضنلا كلذك یراخبلا خسن ضعب ىو لسم ىف اك ريع وه ( ءاشام هيأرب لجر لاق )

 تلزنأ لاق ال : تلق . تلزنأ مف ىردت ) هلو . ىندعلا ديلولا نبا وه (هللا دبع لاقو ) هلو . شعالا وه ناملس

 ( نسحلا انثدح دشار نب دابع ) هلق . تاربدم ىنعي ءاسنلا نايت ىف تلزن لاق ريسفتلا ىف ىربطلل ( اذكو اذك ىف

 یکحو « ىلكلا نبا اهامس جلا مضب ( ةليمج اهمسا تخأ یل تناك لاق ) ینزلا وه راسي نب لقعم انثدح ‹ ىرصبلا وه

 وبأ وه ( ابجوز ابقلط ) هلوق . ديبع نبا وه سنوي نع « نابط نبا وه هاربا لاقو ىليل ابمسا ىف ليبسلا

 جوزلا وه هلعلف هيباآل ةبحصلاو ىعبات حادسبلا ايأ ناف طاغ وهو سانلا ضعب هلاق اذك ىدع نب مصاع نب حادبلا

 ىنثدح « ديبشلا نبا وه بيبح نع عيرز نب ديزي « ةحاور نب هللا دبع هنأ مالسلا دبع نبال زاجلا باتك ىف عقوو

 « نوراه نبا وه ديزي انثدح دن نب هللا دبع انثدح دابع نبا وه لبش انثادح « ةدابع نبا وه حور انثدح قحإ

 شعالا « یناملسلا وربع نبا وهو نيعلا حتفب وه ةديبع نع « نيريس نبا وه دم نع ناوتسدلا وه ماشه انربخأ



- ۳۱۱ 

 انثدح ىليفنلا « یراخبلا هل جرخ لو ررعالا ىثالملا لسم هتقبط قو « یحضلا وبأ حيبص نبا وه لسم انثدح

 ريكب نبأ وه نیکسم

 ءاسنلاو نارمع ل آ

 فرعآ مل ةعلس ماقأ الجر نأ ىفوأ لأ نب هللا دبع ثيدح « مدقت اک شيشفج وه هعرغو ثعشألا ثيدح

 مل افك ىف ینشاب یرخالا اههاد-] تحرج ةرجملا ىف وأ تيب ىف نازرخت اتناك نينأرما نأ ةكيلم ىبأ نیا نع « هما

 ىبأ نب ثراحلا وهو ىرصب ريظع هيف لقره ةصق ىف برح نب نايفس ىأ نع سابع نبأ ثيدح ۾ اپمسا فرعأ

 ىف اک متاح نب ید ةبمص هيلا هب لسرأ هنأ كاذو زاج هيف ( لقره ىلإ ىرصب ميظع همفدف ) هلق . ىفاسغلا رمش

 یبو هبراقأ ىف ةحاط وبأ اممسقف ) هلو . باتكدلا لوأ ىف هيفام ةيقب اندروأ دقو ةباحصلا ىف نكسلا نبا ةياور

 نيينازلا نييدوبيلا ىف رمع نبا ثيدح مه تباث نب ناسحو بعك نب "نبأ فقولا باتک ىف فنصلا مهنم ىمس ( هع

 انالف نملا ) هلوق : ايروص نب هللا دبع مجرلا ةيآ ىلع هدي عضو ىذلا نأو ةرسب ةأرملا نأو مسي مل لجرلا نأ مدقت

 ىف ىذمرتلا ىمسو ةثالثلا لس دقو « ورمع نب ليبسو ةيمأ نب ناوفصو ماشه نب ثراحلا فلؤملا مامس ( انالفو

 ردبپ كلذ لبق لتق ىصاعلا ناف مو وهو ماشه نب یصاملا منم ةبيش بأ نبا باتك ىفو  برح نب نايفس ابأ هتياور

 ( برعلا نم ءايحأل انالفو انالف نملا ) هلق . هلقن ىف موف صاعلا نب ورع مف یذمرتلا ةياور نع لیپسلا لقنو

 اسانأو انالفو انالف نملا لیعاعالا دنعو « تاومأ دض دارآ امنو لئابق ءايحأ هلوقب درب لو لبق انمانق نيذلا م

 بزاع نب ءاربلا ثيدح م لئابق ىأ ءايحأ دارلا نأ نيعتف ناركذو لعرو ةيصع لسم دنع هتيأر مث برعلا نم

 ىف كلذ امنإ هلئاق نم طاغ اذهو راجو دوءسم ناو رامعو ةرشعلا مث ليق الجر رشع ىنثا ريغ هعم قبب لو دحأ ىف

 نأ نيتلا نبا یکحو « هعم قبي مل هنع هللا ىضر نافع نب ناثء نأ حيحصلا ىف تبث دقو ةعحلا موي ضاضفنالا لاح

 دقو « هللا ديبع نب ةحلط الإ همم سيلو « لبجلاب قلب ىنلا قتلو لتق نم مهنأو راصنالا نم اوناک رشع ىنثثإلا

 صاقو بأ نب دعسو ىلعو رمعو ركب وبأ نیرجاپلا نف دحأب لِي هعم تبث نم ءامسأ ىرذالبلاو ىدقاولا ركذ

 ثراحلاو رذنملا نب بابحلاو ريضح نب ديسأ راصنالا نمو « فوع نب نجرلا دبعو ةديبع وبأو ريبزلاو ةحلطو

 مهنم ذثموپ هعبابو اولاق فينح نب لبسو حلفالا ىبأ نب تباث نب ,صاعو ةناجد وبأو ذاعم نب دعسو ةمصلا نبا

 ۱ عا هاو ةناجد وبأو لهسو مصاعو بابحلاو ثراحلا راصنالا نمو ريبزلاو ةحلطو ىلع نيرجابملا نم توملا ىلع

 نب دمحأ قيرط نم كردتسلا ىف کالا هاور « شايع نبا ىنعي ركب وبأ انثدح لاق هارآ سنوب نب دحأ انئدح

 ءىش نع مهأسف ادوبي سم ىنلا اعد سايع نبا ثيدح ىف ) هلق . ددرت ريغ نم شايع نب ركب ىلأ نع سفوي

 ةميقي هل تناك الجر نأ ةشئاع ثيدح م لمج ىمأب هوربخأف حاضوإب مدنع هتفص نع لاؤسلا ناك ( هايإ هومتكف

 وأب ناملس قحا وبأ وه ینابیشلا نع « ىروثلا وه نايفس نع یعجشالا , اهامس نم رأ مل قذع اهل ناكو ابحكنف

 ثوعبملا « ابیلط ىف الاجر تشعیف ءامسأل ةدالق تکسله ةشئاع ثيدح م یدوالا ديزي نبا وه سيردإ نع ةماسأ

 نب سيق نب تراث وه راصنالا نم الجر ريبزلا مصاخ : رييزلا نبا وه ةورع ثيدح و هعبت نمو ريضو- نب ديسأ

 لاق سابع نبأ تعم < کما ديزي ىبأ نبا وه هللا ديبع نع نايفس ديمح ليقو « بطاح نب ةبلعث ليقو « سام
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 زاجنا ىف ةديبع ىبأ لوق وه ( رجابلا مغارطا هريغ لاقو ) هلوق ٠ لضفلا مأ ثراجلا تنب ةيابل ىه ىأو انآ تنك

 تباث نبا وه ىدع نع ةبعش انثدح الاق « ىدبم نبا وه ( نمحرلا دبعو ردنغ ) ےل . دحاو رجابلاو مغارملا لاق

 قيرفلاو سانلا ثلث اوناکو هباحأو ىبأ نب هللا دبع مه سان عجر هلوقو « یمطخلا وهو ديزي نب هللا دبع نع

 هولتقف مكيلع مالسلا لاقف نولسملا هقحلف هل ةمينغ ىف لجر ناك سابع نبا ثيدح مه نورجامملا مولتقا اولاق نيذلا

 هللا دبع قيرط نم ةباحصلا مجعم ىف ىوغبلا هاور « طبضالا نب سماع لوتقملاو ةماثج نب لح لتاقلا هبلس اوذخأو
 اوعدا لاق نودعاقلا ىوتسي ال تلزت امل ءاربلا ثيدح م ىراصنالا ةداتق وبأ ةيرسلا ريمأ ناكو ؛ دردح ىلأ نبا

 هريغو حيرش نبا وه ( ةويح انثدح ديزي نب هللا دبع انثدح ) هلوق . ىرخأ ةياور ىف هنيب اک تباث نب ديز وه انالف

 ىضر سابع نبا نع ةمركع نع دوسالا ىنأ ثيدح و طسوالا مجعملا ىف ىناربطلا هاور اک ةعيمل نب هللا دبع وه

 مهدحأ بيصيف هب ىري مهسلا أي نيكرشملا داوس تورتکب نيكرشملا عم اوناك نیلسما نم اسان نأ امهنع هللا

 سانلا قمسا نبا نع ةنبيع نبا قيرط نمو ةمركع نع جييرج نبا قيرط نم هريسفت ىف متاح ىبأ نبا یم « ثيدحلا
 نري ثراحلاو دوسالا نب ةعمزو جاجحلا نب هبنم نب صاعلا وبأو فلخ نب ةيمأ نب "لع مهو نيزوكذملا

 لاله انثدح « ماس نبا وه حيلف « ةريغملا نب ديلولا نب سيق وبأ رج نبا دنعو هكافلا نب سيق وبأو ةعمز

 نوميم نأ نبا وه

 ماعنالاو ةدئاملا

 رمعل دوبيلا تلاق بابش نب قراط ثيدح ه نيعلا بخاص لوق وه ( طيلستلا ءارغالا هريغ لاقو ) هلوق
 ةياور ىف اذك لهأ اي ةسبنع لوقو « مدقت نيينرعلا ىف سنأ ثيدح ه رابحالا بعك وه ةلاقملا هذمط مهلئاق نأ مدقت
 وه نايفس « مس مل اهتیفث ترسك ىلا ف سنا ثيدح ه دنجلا اذه لهآ اي ىرخأ ةياور قو ؛ ماشلا لهأ اي ىرخأ

 حدقلا وه ملزلا هريغ لاقو ) ےل . دلاخ ىبأ نبا وه ليعام“ا نع ایهالک ناحطلا هللا دبع نبا وه دلاخ و ىروثلا

 ماقل ىفإ سنأ ثيدح ه هريغو دهاج نع هانعم یورو « هريغو ىربطلا هاور « ىدسلا ريسفت وه ( خلا هل شیر ال

 ءاضيب نب لیبسو بهك نب "يأ ةحلط ىبأ عم ناك نم ةيمست نم مدقت لجر ءاج ذإ انالفو انالفو ةحلط ابأ قسأ

 لايح ىبأ نع ایهالک هللا دبع سيردإ نیاو سنوي نبأ وه یسیع ؛ مسي ملف ءاج ىذلا لجرلا امأو ءايهريغو

 هنابسح هللا ىلع لاقي هلوق « ةفاذح نب هللا دبع هنأ مدقت نالف كوبأ لاق بأ نم لجر لاقف سنأ ثيدح م ىميتلا

 ةرم نبا وه ورمع نع ةبعش « دهاجم نع بشوح نبا وه ( ماوعلا نع ) هلو . هباسح ىأ

 دوه رخآ ىلإ فارعالا لوأ نم

 هسا ىدوبيلا « ىنمطل دق راصنالا نم كباحصأ نم الجر نإ د اي لاقف دوبيلا نم لجر ءاج لاق ديعس ىلأ نع

 ددعت لمتحيف راصنالا نم انه هلوقل رظن هيف نكل ربع هنأ ةياور ىفو « ركب وبأ هنأ همطل ىذلا ىف ءاجو صاحنف

 نولمحي اوناک نیلا مه رادلا دبع ىنب نم رفن مكبلا مصلا سابع نبا لوق « رکب نأ موطلم صاحنف نکل ةصقلا
 ىف مدقت نجرلا دبع ابآ اي لاقف هءاج الجر نأ رمع نبا ثيدح ه ةريسلا ىف مهؤامساو اولتق ىتح دحأ موي ءاوللا

 ( ةئتفلا لاتق ىف ىرت فيك لجر لاقف ) لوق . نحرلا دبع نبأ وه ةربو نأ  رشب نبا وه ( نايب ) هلوق ٠ ةرقبلا



 س ۳

 نب ی انژدح « یراخبلا ا مجرخآ ىلا قيرطلا نم ثيدحلا اذهل هتياور ىف قریب هایم مکح همسا لجرلا ادم
 لو زاجلا ىف ةديبع ی مالك وه ( خلا اقرفو اقفش هاوال ) هلوق . كدابملا نبا وه هللا دبع ان ربخآ ىملسلا هللا دبع
 لبق مطافأ » : اهر هل ةديصق ىف تيبلا اذهو ةبلعث نب نسحم نب ذئاع همساو ىدبعلا بقنا وهو رعاشلا مسي
 ه اومسي مل ( نينذؤم ىف ) عست ةئس قيدصلا ركب بأ ةجح ىنعي ةجحلا كلت ىف ركب وبأ ىنثعب ثيدح و ىنيعتم كني
 اوذختت ال ىلاعت هلوق یهو « ةيآلا نیبعت ليعامسالا ةياور ىف ةثالث الإ ةيألا هذه باححأ نم قبام ةفيذح ثيدح
 ةفرعم نكمي ةفيذح مهيلا راشأ نيذلا نيقفانملا نم ةعبرالاو مسي مل ىلا رعأ لاقف هيفو « ءايلوأ ع"ودعو یودع
 ىبأ نبا لاق ) هلوق ‹ كلذ ىلع قيطيو مبنم هتافو ترخأت نميف رظنيف كوش ةيقعلا باح رشع ىنثإلا نم مهنييعت

 ری لا نبال ةقالخلاب ةعيبلا رمأ ىف امهنيب فالتخالا ناكو « ريبزلا نباو سابع نبا نيب ىأ ( ءىث امهنيب ناكو ةكيلم
 فئاطلا ىلإ جرخ نأ ىلإ رمالا لآف ةكم نم جورخلاب ريبزلا نبا هرمأف هيلع سانلا عمتي ىح سابع نبا ناف
 ه ةيمأ ىنب ىنعي ( ىمع وذ بری نال ىرخألا ةياورلا ىف ) هلوق . كلذ نم افرط ملسم قاس دقو « تام ىح هب ماقأف
 ىف مدقت عاصب ليقع وبأ ءا دوعسم نبا ثيدحم ةرصيوخلا وذ هنأ مدقت  تلدعام لجر لاقف ديعس ىبأ ثيدح
 ىف ) هلو . ةيمأ نب لالهو عسرلا نب ةرارم امه یحاص مالکو ىالك نع هثيدح ىف كلام نب بعك لوق « ةاكزلا
 ىليل بأ نب نمحرلا دبع نع تباث ثيدح نم ملسم هاور اذه ( هبجو ىلإ رظنلا هريغ لاقو « ةدايزو ىنسحلا ريسفت
 ىرعشالا ىموم ىبأ لوق نم ىربطلا هاورو « نمحرلا دبع ىلع فوقوم هنأ باوصلا ليقو « اعوفرم بيبص نع
 قاحو هريغ لاقو ) هلو . هريغو ىلجبلا هللا دبع نب ريرج لوق نم ةعزخ نبأ هجرخأو اهریغو ناملا نب ةفيذحو
 وه جاجح انثادح دمج نب نسحلا انثدح « زاجلا ىف ةديبع بأ مالك اذه ( تسد نم لوعف سوي لزا قيحي لزن

 نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع ةياور هذهو ( مهسوءر نوطغي نوشنتسی سابع نبا نع هريغ لاقو ) هلوق ۰ دمع نبأ
 مبضعبو تمرجأ ردصم یارجا ) لق . ثلاث لوق اپیف سابع نبا نعو هقيرط نم هريغو ىربطلا ابجرخأ سابع
 وه ماشهو ةبورع ىبأ نبأ وه دیعس اقدح عیدز نب ديزي « زاجلا ىف ةديبع وبأ هركذ اذكه ( تمرج لوش

 وبأ وه لیق ةلبق ةأرما نم باصأ الجر نأ دوعسم نبا ثيدح ه مسي مل رمع نبال ضرع ىذلا لجرلاو ىئاوتسدلا

 ركذ دقو ةيزغ نب ورع ليقو « ىربطلا هاور بتعم نب نالف ليقو « راقلا ناببن ليقو « ورع نب بعك رسیلا
 ۱ تيقاوملا لئاوأ ىف ةالصلا باتک ىف كلذ ضعب

 رجحلا رخا ىلإ فسوي لوأ نم

 یف دش اهدحاو مهضعب لاقو ) هو . رمتعلا نب روصم وه لجرلا دهاجم نع لجر نع ةنيبع نبأ لاق

 اذهو جأرتلا هنأ موق معز زاجلا ىف ةديبع وبأ لاق ( جرتالا لاق ىذلا لطبأو ) هو . ىناسكلا لوق وه ( دش الا
 مالک وه ( تاینادنم تارواجتم هريغ لاقو ) لوق ۰ جی رتاکتلا عم نوکی نأ یمع نكسل و ضرالا ىف لطاب لطبأ
 . لاثمالا زاجم اهزاجم ةديبع ىبأ ظفلو لاثمالا یهو « ةلثم اهدحاو لاثمآلا هلوق اذكو زاجلا ىف ةديبع بأ
 ىنمي ( عزف كنع ىور اناسنإ نإ نايفسل تلق . ىلع لاق هلوقو كلذ مهذفنپ ناوفص ىلع هريغ لاق ىلع لاتو ) هلوق
 ةذاشلا ةياورلا ىلإ كلذب ىلع راشأو ىديحلا وه روكذملا ناسنالا ( ورع أرق اذكه لاق ) ةلمهملا نيعلاو يازلاب
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 وه نم تفرع اف لوألا ىف مهملا ريغلا امأو « ةمجعملا نيذلاو ءارلاب غرف اذإ فرح ا اذه ىف نسحلا اهأرق ىلا

 توبکنعلا رخآ ىلإ لحنلا لوأ نم

 ىلإ راشأ ( ةءارقلا لبق ةذاعتسالا نأ كلذو رخؤمو مدقم اذه ذعتساف نآرفلا تأرق اذاف هريغ لاقو ) هلوق

 نبا لاقو ) هلوق ۰ هلئاق ىلع هدرو امهم ةييرملا لمآ ضعب نع جرج نبا هلقنو « زاجلا ىف ةديبع وبأ ىنمملا اذه

 تناك مع نب ةانم ديز نب دعس نب بعك نب ورع تذب ةطير یه لتاقم لاق ( ءاقرخ یه اثاكنأ ةقدص نع ةنييع

 یهو اولاق ءايظحلا ابقل نأ دازو اضيأ هريغو ىرذالبلا كلذ ركذو : تاق . ىليبسلا هرکذ هتضقن افرغ تم ربأ اذإ

 ريصلاب قلي ىنلا اهل اعدف عرصت تناك ىلا ةنونجلا اهن هيودرم نبا ريسفت قو « ىصق نب ىرعلا دبع نب دسأ ةدلاو

 دوعالا نوراه « رفز مأ اهنأ بطلا ىف قأيسو فیعض دنسب سابع نبا قيرط نم هجرخأ ةيدسألا ةريعس اپساو

 هلو . زاجل ا ىف ةديبع ىبأ لوق اذه ( تك رعت ىأ كاس تضغن هريغ لاقو ) هلوق ۰ باحبحلا نبا وه بيعش نع

 كلبم عاب هلوق اذكو زاجلا ىف ةديبع ىنأ لوق وه ( رشلا ةعامج هريغ لاقو ةضفو بهذ رم هل ناكو دهاجب لاقو )

 یی بحاص یموم وه سیل رضخلا بحاص یسوم نأ معزي ) ےل . امدا افسآ هلوق اذكو صقتت مل لظت مو هلوقو

 اشم نب یسوم هنأ نومعزب منع ةميثو هلقن اك پاتکملا لهأ نم لسأ نم دحاو ريغ لوق وهو : تلق . ( ليئارسا

 ىموم هنأ قلا  فسوي نب مثارفا نب نون نب عشوي هل عشوي مع نبا وهو بوقعي نب فسوي نب مثارفا نبا
 ريغ ثيدح یو ) هل . مهملا اذه مسا ىلع فقأ م ( ددب نب دده هنأ ديعس ريغ نع نومعزي ) هلق . نارحع نبا

 دقو ورمع ثيدح ىف عقب ۸ كلذ نأ ىلإ ريشي نايفس مالك اذه ( ةايحلا اهل لاقي نيع ةرخصلا لص قو « ورع

 نآ لوق وه ( كاب ةعامج هريغ لاقو ) هو . ورمع ثيدح ىف هجردأف نایفس نع رخآ هجو نم هيودرم نبا هاور

 نم اوعقوت : اوسحأ هريغ لاقو ایبن الا ىف ) هلوق . بابخ ةصق ىف شمعالا وه نايلس نع ةبعش « زاجلا ىف ةديبع

 نوطسب هريغ لاقو جا ىف ) هلوق . دماه زاجم دماخ زاجم هيف لاقو هانمع زاجلا ىف ةديبع وبآ هركذ (غا تسسحأ ٠

 ىلع ةياور ىف سابع نبا لوق اذهو نوشطبي نوطسي لاقيو « ىراخبلا لاق زاجملا ىف ةديبع نأ لوق اذه ( نوطرفي

 ةديبع بأ مالك وه ( حلا دلولا ةلالس نم هريغ لاقو نونمؤملا ىف ) هلق . هريغو ىربطلا هجرخأ هنع ةحلط نأ نبا

 مالك وه ( خلا ةعوطقم اهنال ةروسلا تيعسو « رولا ةعاحل نآرقلا ىمس هريغ لاقو ءر ونلا ىف ) هلوق ۰ زاجملا ىف

 مهيأ لبسل ةياور فو « لتاقم هركذ سيق یاب ةلوخ اسبنعال قتلا ربوع ةأرما مساو . اضیآ زاجملا ىف ةديبع يأ

 نأ سابع نبا ةياور ىفام امأو « ناذه امهو ابممآ رمع نبا ةياور ىف اذكو لبق لجرلا نيع دقو ةأرملاو لجرلا

 معز نم موف «لوآلا فالخ ءا نب كي رش وه اهب ىرملاو مصاع تنب ةلوخ اهمساف هتأرما فذق ةيمأ نب لاله

 . نمحرلا دبع نبا وه مضلاب نيصح نع هوخأ نيثك نبا وه ناملس اتثدح « ريثك نب دمع انثدح « اهب ىرملا هنأ

 ةياور ىف اک ةريرب یه ىداغ ىنع لأسف هيفو ةدابع نب دعس وه ( جرزخلا نم لجر ماقف كفإلا ثيدح ىف) هلوق

 نيذلا هسيف الوق « ابعم لسرأ ینلا مالغلا الو ةأرملا هذه مست مل راصنآلا نم ةأرما تءاج دقو . هيفو ىرهزلا

 ىذلا نأ كفالا ثيدح ىف ةشئاع نع رييرلا نب هللأ دبع نب دابع قيرط نم ىدقاولا دنع عقو یجدوه نولحرب

 وبأ لاقف یرذالبلا هركذو احلاص الجر ناكو رب هللا لوسر ىلوم ةبوهوم وبأ اهريعب دوقيو ابجدوه لحرب ناک



 تم ¥ لح

 هر ود رم نبا ريسفت ف نهرزأ نأ نم وبج ىلع نه رمخن نرضبا و ةرألا هذه تل زن امل ةشئاع ثيدح و ةو

 ىف هلوق اذكو زاجملا ىف ةديبع ىبأ مالك وه ( خلا ركذم ريمسلا هريغ لاقو ) هل . راصنالا ءاسن نونأ هريغو
 ىدقاولا رکذ نیبرفالا كتريشء رذنأو لوزن ىف سابع نبا ثيدح م خلا ةليلق ةفئاط ةمذرشل هريغ لاقو ءارعشلا
 (ىرفصملا نايفس ) هلق . طقف بلطملا دبع ىنب نمو مشاه ىنب نم الجر نيعبرأو ةسمخ كلذل مهعمج موي اوناك مآ
 ناويحلا زاجم هظفلو ةديبع ىبأ لوق وه ( دحاو ”ىحلاو ناویمما هريغ لاقو توبكنملا ىف ) هلوق . دايز نبا وه
 دحاو ةايحلاو

 أيس رخآ ىلإ مورلا لوأ نم
 ةثالث تببلا ىف دعقو بازحالا ف سنأ ثيدح م هما ىلع فقأ : ةدنك ىف ثدح لجر ایپ قورسم ثيدح

 نیفنآ نيهو اللا ىلع راغآ تنك ةشئاع ثيدح ه اومسپ مل نالجر ةياور قو « باجحا ةصق ىف ثيدحلا لاجر
 ةلوخ و « ىئاسذلا اذه یور ةليزغ ليقو « ةيزغ اهمسا نأ مدقت دقو . كيرش مأ تابهاولا نم اورکذ هب هللا لوسرا
 اذکو ىنملا نب رمعم ةديبع ىبأ نع ةمثيخ ىبأ نبا هرکذ مطحلا تاب ىليلر حاكذلا ىف فل وا هب حرص مكح تاب
 ىنلل ابضن تبهو نم ثراحلا تذب ةنوميم نأ هريغو هداتق نع یورو « ءالؤمب لخدي مو يرش تذب ةمطاف ركذ
 متلي ىنلا دنع نكي مل هنع هللا ىضر سابع نبا لاقو « نيكاسملا مأ ةعزخ تذب بنیز ىف ليق اذكو ابجوزتف متلي
 لوق وه « ًابيرق نوكست ةعاسلا لعل هلوق ىلع مالكلا هيفو ( خلا هكاردإ هانأ لاقي ) لوق . هل ابسفن تبهو نم دحأ
 هللا دبع نبا وه دیزب نع ىدرواردلاو مزاح ىبأ نبا « مست مل سيعقلا ىنأ ةأرما یتعضرآ اهلوق زاجملا ىف ةديبع ىبأ
 يأ ثيدح ه حي دانسإب ريرج نبا هاور « ةداتق لوق وه ( ىداولا مرعلا هریغ لاقو أبس ىف ) رو . داملا نبا
 ءادردلا ىبأ ثيدح نم ملسم هاور اک سيلباب رسفب نأ نكمي ىلع تافت اتيرفع نأ ةريره

 فاقحالا رخآ ىلإ رمزلا لوأ نم

 نبا وه لس لاق : لة جرج نبا « زاجلا ىف ةدسع یآ لوق وه ( سکشلا لجرلا نوسكاشتم هريغ لاقو) هلوق

 ىدابعاي لقا) ىلاعت هلوق لوزن ىف ثيدحلا اورثكأو اولتق دق اوناک كرشلا لهأ نم اسان نأ سابع نبأ ثيدح و لسم
 لاقف مكي ینلا ىلإ ربح ءاج دوعسم نبا ثيدح ه برح نب ىشحو مهنم یدقاولا یم < میسفنآ ىلع اوفرسأ نيذلا
 « ناملس نبا وه محرلا دبع انثدح ليلخ نب ليعامسا انثدح « ربا اذه مسي مل عبصأ ىلع تاومسلا كسم هللا نإ
 ( خلا مما وه لاقيو « روسلا لئاوأ زاجم اهزاجم مح لاقيو رفاغ لوأ ىف ) هلو . ىعشلا وهو رماع نع هيفو
 لاقو « روسلا لئاوأ زاجم اهزاجم مح لجو زع هللا لوق ىف ةديبع وبأ لاق هظفلو زاجملا ىف ةديبع نأ مالك اذه
 هلق . كلذ ىلع مالكلا قاب قاس مث تيبلا ركذو ىسنعلا ىفوأ ىلأ نب حيرش لوقب جتحاو مما وه لب برعلا ضعب
 ءاوس هريغ لاقو ) هلوق . دوس نب ةيطع ليقو « قد زالا نب عفان وه ليق ( سابع نبال لجر لاقو تلصف ىف )
 اضيأ جرخ اذإ بنعلل لاقيو هريغ لاقو ) هلوق . اضيأ زاجملا ىف ةديبع ىبأ مالک وه ( خلا ءاوس اهردق نیلئاسل
 وه ققثلا ( فيقث نم امل نتخو شيرق نم نالجر ءاج دوعسم نبأ ثيدح و ىعمصالا هلاق ( یرفکو روفاك

 ليقو « ىزوجلا نبا هاكح « ورمع نب بيبح ليقو « هريسفت ىف ىوغبلا هاورو « ديمع نب ورمع نب ليلاي دبع
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 دبع نب دوسالا ليقو « یوفیلا هاور « ةعيبرو ةيمأ نب نارفص نايشرقلاو لارکشب نبا هاکح قب رش نب سنخألا

 هلق . جرعالا سيق نبا ىنعي دي وأ حين نأ ناو روصنم انثدح نايفس لوق « لاوکشپ نبا هاکح ث وغ

 مالك ىف تدجو مث دهاجم نع الوقنم هدجأ ملف دهاجم لوق ةلمج نم هنظأ تنکو هلئاق نيعب مل( خلا براي هليقو)

 نب ور ىبأ لوق ىف هيصن براي هليقو ةديبع وبأ لاق « تدلع اک هنم لقالا ريك وهو هوحن زاجلا ىف ةديبع ىبأ

 اع ءارب ىننإ هريغ لاقو هلق ٠ لوقو لعفاا عضوم ىف یه هريغ لاقو هلقو « ماوجو هرس عمسإ ىلع ءالعلا

 نع شععالا ناعدلا ىف ) هلوق ٠ هانم زاجملا ىف ةديبع ىنأ لوق ره ( خلا ءاربلا كنم نحن لوقت برعلا « نودبعت

 ءامسلا ىتأت موي بقتراف هلوق ىأ ( اذه ناك امتإ ) دوعسم نبا نمي ( هللا دبع لاق ) هلق . ىحضلا وبأ وه ( لسم

 ىف الجر تكرت لاقف لجر هللا دبع ىلإ ءاج لاق ثيدحلا اذه لوأ ىف لسم هجرخأ ام ىلإ كلذب راشأو نيرم ناغدب

 مذخأی ىح مهسافنأب ذخأيف ناخد ةمايقلا موي سانلا یاب لاق « نيم ناخدب ءامسلا ىتأت موي ةيآلا هذه رسفي دجسلا

 یرعشالا كلام ىبأب رسفي نأ لمتحي روكذملا لج رلاو « ثيدحلا ركذف اذه ناك ام : هللا دبع لاقف ماكرلا ةّئيبك هنم

 لاقو « ةكرلاك نمولا ذخأر ناحدلا : لاق ثيدح ءانثأ ىف هنع ديبع نب حي رش قيرط نم هتمجرت ىف جرخأ ىناريطلا ناف

 دق ااف رضا هللا قسسا هللا لوسر اي ليق دوعسم نبأ ثيدح م اضيأ ةديبع يب لوق وه خلا نملا كولم عبت هريغ

 كموق نإ دم ىأ : لاقف برح نبا ىنعي نايفس وب أ هاتأف فلؤملل ةياور ىفو « ءىرجل كنإ رضل : لاق « تكلم

ىلع قلب هل لوسر اعد : لاق هيلا هدائساب هدنم نبال ةفرعملا ىف ةرم نب بعك ةجرت قو «اوكاه
 ۰ هتيتأف رضم 

 ثيدحلا ركذف مه هللا عداف اوكله وق كموق نإو كل باجتساو كاطعأو هتلا ك رصن دق هللا لوسر اب : تلقف
 اذیف«

 لس نكي مل هنك-! اعفشتسم ًاضيأ ءاج ناك ناو هنإف نایفس ىبأ فالخ هللا لوس اب هلوقل لئاقلا هب رسفي نأ ىلوأ

 هلوق ۰ زاجلا ىف ةديبع ىلأ لوق وه ( لع نم ةيقب ةراثأو ةرثاو ةرثأ میضمب لاقو فاقحالا ىف ) هلوق . كاذ ذإ

 ال ناورم نأ كلذ ىف نمحرلا دبعو ناورم نيب راد ىذلا ناكو لوقلا مهبأ ( اثیش ركب ىبأ نب نمحرلا دبع هل لاقف ۱

 هنیب لقره ةنس لب ءركب ىبأ نب نجرلا دبع هل لاقف رمعو ركب بأ ةنس لاق ةيواعم نب ديزي ةعيبلا ف ملكت

 هجرختسم ىف ليعاعمالا

 ةعقاولا رخآ ىلإ لاتقلا لوأ نم

 ايب ءاربلا ثيدح ه درزلا ىبأ نبا وه ةيواعم نع ليعامسا نبا وه متاح انثدح « ةزمح نب مهاربا ثيدح

 نبا وه ىلعي انثدح « یبلسلا قحسا نب دمحأ انثدح < مدقت اک ريض نب ديسأ وه أرقي هلي ىنلا باحصآ نم لجر

 ه سيق نب تعشالا وه لجرلا ( معن تإع لاقف هللا باتک ىلإ نوعدب نيذلا ىلا رت ملأ لجر لاقف هيف ) هلوق . ديبع

 راشأو « سباح ند عرقالاب راثآ رع نأ یانو + هدنع مدقت رخآ لجرب رخالا راشأو ةكيلم ىلأ نبأ تبدح

 نب هللا دبع دج هنال قيدصلا ركب ابأ ىنعي ( هيبأ نع كلذ ركذي لو ) هلق ۰ ةدارز نب دبعم نب عاقعقلاب ركب وبأ

 نأ سنأ ثيدح ۳ اضيأ كلذ لاق هنأ ركب ىبأ نع قراط نع قراخ قيرط نم هيودرم نبأ ىور دقو « همآل رييزلا

 ؛ دوعسم وبأ ليقو «ذاعم نب دعس وه هلع كل ملعأ انآ : لجر لاقف سامش نب سيق نب تبامث دقتفا ب ىنلا

 مل ( هقرفت هورذت هريغ لاقو ) رو . هانمع زاجلا ىف ةديبع ىلأ لوق وه خلا ىرفكلا ديضن هريغ لاقو هلوقو
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 كرعو ضعب لعفق اولعفيل مهةلخ« نودبعيل الإ سفإلاو نجلا تقاخ امو هلوق ىف مهضعب لاقو) هل . هلئاق فرعأ

 وهو ( رودت : رومت هريغ لاقو) هلوق . هانعمب سابع نبا نع ةحلط ىبأ نب ىلع قيرط نم ةميزخ نبا هاور ( ضعب
 هنورمتفأ أرق نمو ) هلوق ٠ زاجملا ىف ةديبع بأ لوق وه ( نوطاعتي نرعزانتي هريغ لاقو ) هلو . دهاجم لوق
 نابوث نب ىحيو قورسمو دوع..م نباو سابع نبا فاسلا نمو ىاسكلاو ةزمح ةءارق یه : تلق ٠ ( ةنودجحتفأ
 ةءارق مهاربا نع ةريغم نع ماشه نع تآ ارقلا باتك ىف ةديبع وبأ هاور  كلذك اهرسفو مهارباو شعالاو
 مدقت اک ةريغلا نب دیلولا وه ليق ءادحاو الجر الإ | ردجنسف دوعسم نبأ وه (هللا دبع ثيدح ف) هلو .اريسفتو

 رفعج نع رضم نبا وه ركب انثدح « ريكب یح انثدح « ةديبع ىبأ مالك وه ( خلا یطاعف ىطاعتف) لوق ٠ ةالصلا ىف
 لجرلا اذه مما فرعأ مل ديزي نبا ىنعي (دوسالا لأس الجر عم هنأ قحا ىبأ نع ) هلوق . ةعيبد نبا وه
 اوميقأو هريغ لاقو نحرلا ىف ) هلوق . كلذ نع دومسم نب هللا دبع لأس ىذلا وه دوسالا نأ ةياور ىف فنصاللو

 ىأر لاق لسم نب ةريفلا قرط نم ريسفتلا ىف ريرج نبا هاور سابع نبا لوق اذه ( نازيم ا ناسل ديري : نزولا

 هلوق . طسقلاب نزولا اوميقأو ىلاعت هللا لاق دق سيلأ ناسللا مقأ ناسللا مفأ لاقف ءحجرأ دق نزي الجر سابع نبا
 ىناعم باتك ىف ءارفلا دايز نب یو زاجملا ف ةديبع ىبأ مالك وه ( ا لوك أملا ديري فصعلا مهضعب لاقو )
 هلق . هریغو ريرج نبا هاور « ةداتقو سابع نبا لوق اذه ( ةطنحلا قرو فصلا هريغ لاقو ) هلوق ٠ نآرقلا
 لاقو ) هلوق . هنع حيجن ىبأ نبا قرط نم هريغو ريرج نبا هاور ( خلا نيقرشملا بر دهاجم نع مهضعب لاقو )
 نبا لوق وه ( صلاخ جرام هريغ لاقو ) هلوق . هوحنب ءارفلا مالك وه ( خلا ةبكافلاب لخنلاو نامرلا سيل مهضعب
 هلوق . زاجلا ىف ةديبع أ مالك وه ( حلا هتيعر ريمالا جرم لاقي ) لوق . هنع ةحلط ىبأ نب ىلع ةياور نم سابع
 هل . هنع ريسفتلا ىف ريرج نبا هاور « لس نب ديز نب نمحرلا دبع لوق وه ( نوبجعت نوبكفت هريغ لاقو )
 حیحص دانساب ةنع ريرج نبا هاور « ةداتق لوق وه ( نطقس اذإ موجالا طقاسمب لاقيو )

 ةعججا رخآ ىلإ ديدحلا لوأ نم

 قآ ةريره بأ ثيدح ‹ كردي لو ملس ىبأ نب ثيل نع ةبيتق وري لو دعس نبا وه ثيل انثدح « ةبيتق انثدح

 اک ةحلط ربأ وه ةبالا هيف تل زن یذلاو « ةريره وبأ هنأ هيف لبق هنأ مدقت دورجم ی لاقف رق هللا لوسر لجر

 ةأرما تضبقف ةعيبلا ىف ةيطع مأ ثيدح م ة راس انآ مدقت بطاح |ملسرآ ىتلا ةنيعظلا ةصق ىف ىلع ثیدح ه سم ىف
 ۰ سابع نا ثو لح e مش تالو نکس ةنالف دهسا : تلقف ىرخالا ةياورلا ليلدب ةيطع مأ ىه ةأرملا؛ اهدي

 ( صاصرلاب ی لاتو ) هلق . نکسلا نب ديزي تني ءامسأ اهنإ لاقي ةأرملا هذه اهريغ هبحي مل ةدحاو ةأرما تلاقف

 رشع ىنثا الإ سانلا ضفناف راج ثيدح م نآرقلا ىناعم باتك ىفاذه لاق ايركز وبأ ءارفلا دايز نبا ىحن وه

 دعا | هناکف ثيدحلا یوار راج و رساب ن رامعو دوءسم ناو « ةرشبملا ةرشملا مآ ةالصلا ىف مدقت الجر

 رشع یالا ىف هسفن

 ةمايقلا رخآ ىلإ نيقفانملا لوأ نم

 نإ تب اث وع ما لق ىمعل كلذ تركذف لاق ]وقف ال هل و ق هرآ نا هللأ دع ةصق ىف مقرأ نب دز تاد
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ینو « امظمت ابع های هلءل نکل هعع نيا نوكي هنال رظن هيفو ديز نب سيق نب ديز نبا
 لاق هنأ هب ودرم نبا ريسفت 

 هنال غوسي هم ةدابع نب دعس یم هن وکو بارعإلا لاد وعد اوضغني ىف ريمضلا نأ هدنعو « ةدابع نب دعبل كلذ

 نه لجر عسكف ةازغ یف انكر باج ثيدحو ةحاور نب هللا دبع همال هيع دارأ نوكي نأ زوجي میضب لاقو هموق ريبك

 مدخي ناک و ىرافغلا هاجمج ىرجابملاو راصن الا ءافلح نم ىنجج وهو نائس یراصن لا مسا راصن الا نم الجر نيرج ايلا

 ثيدح م یراصنالا ةقان هنم تب رش ضوح بیس تناك امهتاحالم نأ هيودرم نبأ ريسفت قو « باطخلا نب رمع

 « ةيواعم نب ديزي ةرم] ىف نيتسو ثالث ةنس ةنيدملا ةرحب تناك ىنلا ةعقولا ىنعي ةرحلاب بيصأ نم ىلع تنزح سفأ

 نع بابلا ثيدح ىور هناف سنأ نب رضنلا نوكي نأ لمتحي لئاسلا هدنع ناك نم ضعب اسنأ لأسف ثيدحلا اذه قو

 ةييتق ثيدح نم عساتلا ءرجلا ىف هانيور « رافغ تذب ةنمآ ىه ضئاح یهو هتأرما قلط هنأ ريع نبا ثيدح « هيبأ

 ىبأ طع كلذک هدجو هنأ ركذو دعس نبال هازعو ءافو ةمجعم نيغب اهابآ ةطقن نبا طبض اذكو رابعلا ديعس عمج

 ليقف هما ىف فلتخا لبانسلا وبأو « ةلوخ نب دعس وه ةعيبس جوز لنق ةبلس مأ ثيدح م ظفاحلا رصان نب لضفلا

نو حاضو نبا هركذ ثراحلا نب رشبلا وبأ اضيأ ابطخ نمو كلذ ريغ ليقو ةيرديبل ليقو « ةبح هيف
 غابدلا نبا هلق

 ىل ناكو ) هلوق . نوعظم تنب بنیز یه ىتأرما ىل تلاق ذإ رمع ثيدح م ةمجعملا نوكسو ةدحوملا رسكي هديقو

 اكلم فوختن ) هلق . كلام نب نابتع وه لبقو « ىلوخ نب سوأ هنأ لاوكشب نبا لقن ( راصتالا نم بحاص

 مالغلا اذه مسا مب هللا لوسرل مالغو هلوقو ‹ طسوالا ىف ىناريطلا هاور مهيآلا نب ةلبج وه ( ناسغ كوام نم

 « لئاقم هاور ةريغملا نب ديلولا وه ليق ( ةمز هل شیرف نم لجر« منز كلذ دعب لتع : سابع نبأ ثيدحو حابر

 . عيمجا لمتحو « ىدسلا هاور قيرش نب سنخالا ليقو « ءاطعو دهاجم هاور ثوخي دبع نب دوسالا ليقو

 یدپم نب نمحرلا دبع انثدح راش نب دم انثدح زاجلا ىف ةديبع یآ لوق وه ( ادحأ : ارايد هريغ لاقو ( هلو

 هجرختسم ىف معن وبأ هنيب یسایطلا دواد وبأ وه هريغو

 نآرقلا رخآ ىلإ ناسنالا لوأ نم

 ىف ءارفلا دايز نب یجب مالک وه ( همالك رخآ ىلإ ناسنإلا ىلع ىتأ هانعم لاقي ناسن الا ىلع ىنأ له ) هلق

 تاب زلا ةرح ممطعب یعو ءارفلا مالک اضرآ وه ( میضس زج و الالغأو السالس لاقيو 0 هلوق ۰ نآرقلا ىناعم

 ناك ( راغ ىف نحت انیب دوعسم نبا ثيدح ه تلصف ىف مدقت ( سابع نبا لئسو ) هلق . فلأ الب میمبا أرق هناف

 ةرخنلا مبضعب لاقو هلوق اذكو زاجملا ىف ةديبع وبأ وه (هنيع تقسغ اقاسغ هريغ لاقو) هلوق ۰ ىنم نم فيفخلاب كلذ

 ترادف ضعب ىلإ اهضعب ىضفأ ترج هريغ لاقو هلوق امأو « اهاهتنم ىتم اهاسرم نايأ هريغ لاقو هلوقو . ةيلابلا

 وبأو عفانو ريك نبا م ( ديدشتلاب كلدعف زاجحلا لهأ أرقد ) هلوق ٠ ءارفلا دايز نب ی مالك وبف ًادحاو ارحب

 هل لاقي تبن عيرضلا لاقيو ) هلق . ةديبع ىلأ لوق اذه ( هريغ ىفوي ال ففطلا هريغ لاقو ) هلوق ۰ ةبيشو رفعج

 یجب مالك ه (حلا باذع طوس هريغ لاقو) هلوق ۰ طقف انه ام ةديبع وبأ هنم لقنو « ءارفلا مالک وه ( خلا قربشلا

 هفنصملا لقن نم هیقاب و ةديبع بأ مالک وه (اوبقن اوباج هربغ لاقو) هلوق . نآرغا ىناءم باتك ىف ءارفلا دايز نبا

بنأ : اهاقشأ ثعبنا ذإ ةعمز نب هللأ دبع كثبدح
 نبا وه مهاربا نع 0 فااس نا رادت وه مراع زيزع لجر امل ثع
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 ىف انك ىلع ثیدح م ىمخنلا ديزي انبا دوسالاو نحرلا دبعو شيق نب ةمقلع مه هللا دبع بامصأ مدق یمخنلا ديزي
 نب ةفارس كلذ نع لئاسلا نأ رباج قيرط نم هريسفت ىف هودرم نبا جرخأو هياع تفقو ایف اهيحاص مسي مل ةزانج
 نايفس نب بدنج ثيدح م ءارفلا مالك اذه ( نكسو لظأ اج ) ىل . ردقلا ىف هيلع مالكلا ةيقب قأيسو مشعج
 ىفأ تخأ برح تذب ءاروءلا یه ىحضلاو تلزتف ككرت دق كناطيش نوكي نأ وجرال ىنإ تلاقف ةأرما تءاج
 ىرأ ام هل تلاق ىتلاو مقرأ نب ديز ثيدح نم كردتساا ىف ماحلا هاور « بهل یآ جوز بطحلا ةلاح یهو نايفس
 ماكحأو دواد یال ةوبنلا مالعأو اضيأ كردتسلا ىف اك اهنع هللا ىضر ةحيدخ هتجوز یه كنع أطيأ الإ كيحاص
 یورو « ا قيلي ام امهنم ةدحاو لك هتبطاخت اهسفن ةحيدخ ثيدح نم هيودرم نبا ريسفتو ليعاعسا ىضاقلل نآرقلا
 اف : دعب كبذكي اف ) هل . هتجوز كاذ ذإ نكت مل ةشئاع نآل لطاب وهو ةشئاع كلذ لفاق نأ هربسفت ىف دینس
 . ةداتق لاق ) هلوق ٠ نآرقلا ىناعم ىف ءارفلا مالك اذه ( خلا كبيذكت ىلع ردقي ىذلا نف لاق هنأك « كيذكي ىذلا
 رجلا نع لسو ةريره ىبأ ثر دح بک ن نآ ثيدح نم هبودرم نبأ هاور اذه (نکی مل هيلع أرق هنأ تمنا
 هل . فنحالا مع ةيواعم نب ةعصعص هيودرم نبال ةياور فو « رعاشلا قدزرفلا دج ةيجان نب ةعصعص لئاسلا
 نع ءارفلا هلقن ( ءاملا نوعاملا برعلا ضعب لاق ) هو . همالك رخآ ىلإ ءارفلا لوق وه ( ارابغ : اعقن هب نرثأف )
 هلوق . ابص نزعالا ةريبص جم : هيف ىلدشنأو ءاملا وه نوعالا لوقي برعلا ضعب تعس : لاقف برعلا ضعب
 (نودبعتام دبعآ ال هلوق نمو « نآرقل ىناعم ىف ءارفلا مالک وه (نیفشیو هلوق ىلإ . خلا رفکلا : كنيد کل لاقي)
 . هسفن ىف دجو مرضمب نأكف ردب خايشأ عم ینلخدب رع ناك سابع نبا ثيدح ۾ زاجملا ىف ةديبع ىبأ مالك نألا
 نوني ال لاقي ) هلوق ٠ ةمأ نب برح تذب ءاروملا اهنأ مدقت ( بطحلا ةلامح ) هلي . فوع نب نمحرلا دبع وه
 نايفس ) هلوق ٠ ءارفلا مالك وه ( قرف نم نيبأ قلف لاقي ) ىل . زاجملا ىف ةديبع ىبأ مالك اذه ( دحاو ىأ دحأ
 شيبح نبا وه رز نع « ةبابل ىبأ نبا وه ةدبعو دوجنلا ىبأ نبا وه ( مصاع نع

 نآرقلا لئاضف

 مدقت اك ءاطع همسا ليق خمضتلا ىف ةيمأ نب ىلعي ثيدج « برح تذب ءاروعلا ةأرملا نأ مدقت بدنج ثيدح
 ۸۰ ثيدحلا ريخ نفكلا ىأ لاقف قارع اهءاج ذإ نينمزملا مأ ةشئاع دنع ىنإ لاق كهام نب فسوي ثیدح هجا ىف
 « رئاظنلا تءلع دق دوعسم نبا وه هللا دبع لاق لئاو وبأ ةءلس نبا وه قيقش ثيدح م قارعلا اذه مسا فرعأ
 . نولءاسقب معو ناخدلا مح مماوحلا نم نهرخآ دوعسم نبا فيلأت ىلع لصفملا لوأ نم ةروس نورشع هيفو
 ةعكر ىف مجنلاو نمحرلا لاق « هنع دوسالاو ةمقلع نع قعا ىبأ قيرط نم دواد ىبأ ةياور ىف كلذ رس عفو : تلف
 ىف سبعو نیففطلل ليوو « ةعكر ىف تاعزانلاو لأسو « ةعكر ىف تايراذلاو روطلاو « ةمكر ىف ةقاحلاو  تبرقاو
 اذإو ناخدلاو ؛ةعكر ىف تالسرملاو نولءاستي معو ؛ ةعكر ىف مفقآالو ی لهو « ةعكر ىف لمزااو رثدلاو « ةعكر
 یزورلا رصن نب دمت اهاور تروک سمكلا اذإو ناخدلا مح اهرخآ ىف ىلا ةياورلاو « ةعكر ىف تروک سممشلا
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 قيرط نم أرسفم هجرخأ ةعزخ نبا نأ ةالصلا ةفص باربأ ىف ًاضيأ مدقت دقو ءاضيأ روس ارسفم ليلا مايق ىف
 ةعبرأ نم نآرقلا اوذخ ثيدح م شايع نبا وه ركب وبأ انثدح ديزي نب دلاخ انثدح شعالا نع حالا دلا ىبأ
 نبا أرقف صمح انك ةمقلع ثيدح ه لبج نبا وه ذاعمو ةفيذح ىنأ ىلوم وه ملاسو دوعسم نب هللا دبع نم

 ةيراج تءاجل ) لوت . ىموم نبا وه ( لضفلا هعبات ) هل . نانس نب كيب وه لجر لاقف فسوب ةروس دوعسم

 ةيراجلا مست ملو هريغ ليقو « ديعس وبأ هنأ مدقت دق ( لجر ابعم ماقف بيغ انرفن نإو لس ىحلا ديس نإ : تلاقف

 ثيدح م مدقت اک ريضح نب ديسأ وه فیکلا ةروس أرقي لجر ناك ءارلا تیدح م ىحلا الو ىحلا دیس الو

 هاور « نامعنلا نب ةداتق ءىراقلا مسا . ثيدحلا < دحأ هللا وه لق ) أرقي الجر عم الجر نأ ىردخلا ديعس ىبأ

 نب لبس ثيدح م مسي ملف عماسلا امأو « ديعس یبا نع مثيلا بأ نع ديزي نب ثراحلا نع ةعيمل نبا نع بهو نبا

 الو ‹ كىرش مأ ليقو « مكح تنب ةلوخ ةأرملا نأ لاقي  اذک ةروسو اذك ةروس ىعم لاقف ةبهاولا ةصق ىف دعس

 « املت ىتلا وأ ةرقبلا ةريره ىبأ نع ءاطع ثيدح نم د واد ىبأو یئاسنلا ف روسلاو مسي لجرلاو كلذ نم ءىث تبش

 الجر ق ىنلا جاوز لاق ةمامأ ىبأ نع ىوارلا ماقلو لصفملا نم ةروسو ةرقبلا دوعسم نبا نع ىنطةرادلا فو

 ه روس سم وأ روس عيرأ ىعم لاقف سابع نبا نع ةيوشيح نب ورمع ىنأ دئاوف قو « روس عبس لع راصنالا نم

 ىلع انودغ لئاو بأ ثيدح م مدقت اك ىراصنالا ديزي نب هللا دبع وه دجسملا ىف أرقي الجر عس ةشئاع ثيدح

 ینحکنآ وربع نب هللا دبع ثيدح م ةالصلا ف ىضم اک نانس نب كيبن وه ةحرابلا لصفملا تأرق لجر لاقف هللا دبع

 نعو ) هلق . دعس نبا اهركذ ىديبزلا ءزج نب ةيحم تنب دمت مأ ىه ةأرملا هذه « ثيدحلا بسح تاذ ةأرما ىبأ

 ىدانسإب شعالا نع ثيدحلا اذه ىور هنال یروثلا وهو نايفس ىلع دوم ريمضلا ( ىحضلا ىبأ نع هيبأ

 ةيآ أرقي الجر تمع دوعسم نبا ثيدح ؛ رخآ دانسإب قورسم نب ديعس وهو هيبأ نع اضيأ هاورو « شعالا

 مسي مل هنأ مدقت

 حاكتلا باتک

 « كلذ ىلإ ريشي ام اقرفم قأيسو نوءظم نب نائعو ةريره وبأو دوعسم نبا م طهر ةثالث ءاج سنأ ثیدح

 نب ديعس قيرط نم قازرلا دبع فنصم قو « بلاط ىبأ نب ىلعو نومظم نب ناثعو صاقو ىبأ نب دعس م ليقو
 الو نامل مسقي ناك عسن بینا دنع ناك سابع نبا ثيدح م صاعلا نب ورع نب هللا دبعو ايلع منم نأ بيسملا

 تايقابلا مساو « ىح تفب ةيفص ىه لاق نم موو « ةشئاعل ابموي تبهو تناك ةعمز تنب ةدوس ىه ةدحاول مسقي

 ىلا یشآ سنأ تبدح م یفرصم نبا وه ةحلط نع « ةلقصم نبا وه ةيقر « سنأ ثيدح اذک و ةرابطلا ىف مدقت

 دیز نب مزح تذب ةرمع امه ناتآرما یراصنالا دنعو ىراصنالا عيبرلا نب دعسو فوع نب نمحزلا دبع نيب يَ

 ىبأ تنب اهنأ مدقت فوع نب نمحرلا دبع اهجوزت ىلا ةيراصنالاو « ابا فرعأ مل یرخالاو ورمعو ةرامع تخأ

 هللا دبعو فوع نب نمحرلا دبع دالوأ ةيمست ىف دعس نبا لاقو راكب نب ريبزلا هركذ یراصنالا عفار نب رسيملا

 ىفو ءاضيأ امسي لو سولا نم سيقلا ”ىرما نب عفار نب ساح.لا ىلأ تنب همأو ةيقيرفاب لتق نمحرلا دبع نبا

 اركبأ راج تدح م نالجعلا نب ىدع نب معاع تان لمس اضيأ راصنالا نم فوع .زإ نحرلا دبع تاجوز



- ۳۳( = 

 نبا اهرگذ نحرلا دبع هنبا ةدلاو یهو ةيسوالا كلام نب سوآ نب دوعسم تنب ةليبس یه  ابيثث تلق ابيثث مآ
 هنأ مدقت ةراسو مهاربا هب "م ىذلا رابلا ىف ةريره ىلأ ثيدح 5 شايع نبأ وه ( ركب وبأ لاقو) هلق . دعس

 لئاضف ىف مدقت ةأرما تءاج لبس ثیدح م یح تنب یه ةيفص قئعأ ۳1 ثبدح و كلذ ريغ لیقو « قوداص

 ليقو « مساق ليقو « مشه ليفو « مشبم هسا ( ةبتع نب ةفيذح ابآ نا ) هلوق . جورلا مسا فرعآ مو ابعا نآرقلا
 هلاق ةلمبم اهدس قوف نم ةانثلاب راعت تنب یملس یه راصنالا نم ةأرما ىلوم ماس ىأ ( وهو )هلوق . كلذ ديغ

 بعصم نع بيطخلا كحو « تحت نم ةانثملاب راعي تنب ىه رذنملا نب هاربا لاقو باش نبا نع ةبقع نب ىموم
 ىبأ نعو ةحوتفم قوف نم هانثم مث ةنكاس ةريخأ ءاي مث ةحوتفم ةدحوم اهدعب ةمومضم ةثلثم ءاثب ةتيبث اما نأ
 ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس ةصق ىف بيعش نع ناهلا ىبأ ثيدح رخآ ىف هل . ملعأ هللاو راعي تنب ةرمع اا ةلاوط
 قيرط نم هانی ورو « جرختساا ىف ىناقربلا هماعب هقاس دقو « رخآ عضوم ىف هتيقب قس مل (ثيدحلا ركذف « روکذلا
 « حكني نأ بطخ نإ ىرح اولاق اذه ىف نولوقتام : لاقف لجر رم دعس نب لبس ثيدح «نییماشلا دنسم ىف ىناربطلا
 نم دحاو مسا فرعآ | حکنیال نأ بطخ نإ یرح اولاق اذه ىف نولوقتام لاقف نیملسلا ءارقف نم لجر رف هيفو
 قالقسعلا دمع نب رع هثيدح نم هجرخآ وذ وبآ هنأ هحیح ىف نابح نبا یور دقف لوقلا نع بيجلا امأو « نيداملا
 « مسي مل هنأ مدقت ةصفح تيب ىف نذأتسي الجر تعمس ةشئاع ثيدح ه رمع نب هللا دبع نب ديز نب دمع وه هيبأ نع
 ىف امل نذأ دق كاذ ناف سیعقلا بأ اخآ حلفآ وه سيلو اضيأ مسي مل ةعاضرلا نم ابمعل ايح نالف ناك ول : تلقف هفو
 لئاقلا ةزمح ةنبا جورت الأ قم ینل ليق « امنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح ه تام هنأ تركذ اذهلو .اهلع هلوخد
 ثيدح هةمطاف ليقو « ةرامع ليقو ةمامأ اهمسا ةزمح ةنياو سم ىف هثید> نم تبث اک بلاط ىبأ نب ىلع ره كلذ هل
 ليقو مو وهو ليذلا ىف ىسوم وبأ هاور ةرد ليقو « لس ىف یهو ةنج ابا نايفس يأ ةنبا ىتخأ حكنأ ةبيبح مأ
 قأيسو هريغو فنصلا دنع اک ةرد ىه ةبلس ىبأ تاب حکنت نأ ديرت كنإ ثيدحلا اذه قو < ريالا نبا هحمص ةزع
 دبع نب سابعلا هآر ىذلا نأ ليهسلا ركذ هلهأ ضعب هيرأ به وبأ تام الف ثيدحلا اذه ىفو « بنیز اهنأ قبسلا ىفام
 لمتحيو «خالا اذه مما فرعأ مل ريغت هنأكف لجر اهدنعو اباع لخد رب ىنلا نأ ةشئاع ثيدح ه هوخأ بلطملا
 معز نم لطبأو « حيحصلا ىف اك ةشئاع ىلع نذأتسي هوخآ ءاجو تام ناك سيعقلا ابأ نآلسيعقلا ی انا نوكي نأ
 اخأ ناك اإ هنأ لمتح و « ةباحصلا ىف دحأ هركذي و ةعالا قافتاب ىعبات هنال ةشئاع عیضر ديزي نا هللا دبع هنأ

 هيوبأ نبل نم اهیرش رابتعاب ةشئاع عيضر وبف دعب هادلوف رم ىنلا دعب اشاع انک همأو هابآ نال ةعاضرلا نم ةشئاع
 نأو ةيمرادلا زيزع نب باه] ىلأ تذب ىحن مآ اهنأ مدقت نالف تنب ةنالف تجوزت ثراحلا نب ةبقع ثيدح « لعأ هللاو
 نب دم تذب لضفلا مآ ايه ( ةليل ىف هل مع یتبا نيب ىلع نب نسحلا نب نسحلا عمجو ١ هل . مست مل ءادوسلا ةمالا

 ليل ىهف ىلع ةأرما امآ ( هتأرماو ىلع تذب نيب رفعج نب هللا دبع عمجو) هلوق ۰ ىلع نب ور تفب ىسوم مأو « ىلع
 ىف اك ةلس مأ تب بليز یه ) ابافكي نم ىلإ هل ةبيبر 9 ىنلا عفدو) هلوق . بز یہف هتنب امأو دومسم تش
 هنأ باوصلا نأ ىل روظ مث عاضرلا نم ةيلس مأ اخآ ناکو رساپ نب "رابع وه هيلا ةعوفدملاو كردتسلاو دجآ دنسم
 (انبا هتنبا نبا علم ینلا یعسو) هلوق . قیلعتلا قيلغت ىف هتنيبو كردتسملا ىف ماحلا هجرخأ اک ی ثدلا ةيواعم نب لفون
 بايز لاقف هجولا اذه نم قلا هاور « ةبلس مأ تنب لاق بطخت كنأ ىنذلب ةبيبح مأ ثیدح مه ىلع نب نسحلا وه
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 ليربج وه « ريرح ةقرس ىف كاملا كب “ىح ةشئاع ثيدح ۾ مدقت اك ةرد ةصقلا هذه ىف فورعملاو ةبلس مأ تنب

( ةريره أ نع ىعشلا نع نوع نباو ) دنه ىبأ نبا وه ( دواد لاقو ) هلق . هتياور ىف ىذمرتلا هاس
 هقاسو 

 ٠ یرهرلا كلذ لئاق (ةلزنملا كلتب اهبأ لا ىرتف) هلو : رباج نع یعشلا نع ناماس نا وهو مصاع ةياور نم لبق

 ىف انك ) هلو . ةمركع وه ( ديدشلا لاحلا ىف كلذ اغ هل یوم هل لاقف هنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح ىف ) هلو

 ثيدح ه لوسرلا اذه مما فرعأ مل ( اوعتمتست نأ کل نذأ دق هنإ : لاقف ړل هلا لوسر لوسر اناتأف شيج

 مطخلا نب سيق تب ىليل وأ مکح تذب ةلوخ وأ كيرش مأ ىه ابسفن ضرعت ب هلا لوسر ىلإ ةأرما تءاج سنآ

 لقأ ام سنأ ةنبا تلاقف ثيدحلا اذه قو تابهاولا نم نيتأرما جوزت ريسفنلا ىف مدقت دقو « هبشآ كلاثلا اذهو

 كالا كب ءىمي مانلا ىف كتيرأ ةشئاع ثيدح م ابيرق مدقت دعس نب لبس ثيدح م ةئيمأ ةنبالا هذه مسا اهءايح

 ىلوأ وه ةأرما ةبعش نب ةريغملا بطخو ) هلوق ٠ ةرقبلا ةروس ريسفت ىف مدقت راسي نب لقعم ثيدح ه ایرق مدقت

 ىف ) هلق . مست لف ةأرملا امأو « روصنم نب ديعس هنیب صاعلا نأ نب نايثع وه ( هجدوزف الجر رمأف اهب سالا

 نع هلمح نوكي نأ هبشيو هأبنآ نم مسی ل( حلا هتنباو ةورع نب ماشه لوق ىف مامالاب هتنبا لجرلا وز باب

 نب سينأ ابجوز مما ابجوز اهابآ نأ ماذخ تنب ءاسنخ ثيدح م ءامآ امهتدج نع رذنملا تذب ةمطاف هتأرما

 هاور اذك دحأ موي ابنع لتفو لوألا ابجوز وه ةداتق نب سینآ ناف مهو وهو ارصتخم ربلا دبع نبا هركذ ةداتق

 نم الجر اهوبأ ابج"رزف دحأ موي اهنع لتق دقو « ةداتق نب سينأ تحت تناك اهنأ امسفن ءاسنخ قب رط نم ىدقاولا

 هفنصم ىف قازرلا دبع هاور كلذ وحی و رذنلا دبع نب ةبابل وبأ ابجوزتف هحاكن ب ىلا درف هتهركف ةنيزم

 ىف همس رك ذي ملو لإ بحأ یدلو مع نبا هللا لوسر اي : تااقف لاقو ةئيزم نم لقب مل هنکلل لسرم رخآ هجو نم

لا هجرخأ اذكو ىدقاولا ةياور ىف اك رذنلا دبع نب ةبابل وبأ هنإ :لاقف ىرخأ قيرط نم هاور لب ةياورلا هذه
 ىراد

 نب بئاسلا وه هيبأ نع بئاسلا نب جاجح نع قحا نبأ یورو بابلا ثيدح دنسب نوراه نب دب زب نع
 ةبابل نأ

 ىلإ تن فوع ىنب نم الجر اهوبآ ابجوزف لجر نم يأ تناك اهنأ ماذخ تب ءاسنخ هتدج نع رذنملا دبع نبا

 ىف مه ىذلا جوزاا نأ اذه نم حالف : تاق . اها وب ابقحلي نأ اهابأ رمأف تلي ىنلا ىلإ امهنأشعفتراف ةيابل بأ

ر ءاج رع نبا ثيدح ه ملعأ هللاو فوع ىنب نم هيف ليقو « ةنيزم نم هيف ليق لب مسی مل ىراخبلا
 لهأ نم نالج

 عيبرلا ثيدح ه ةركب نأ ثيدح نم طسوألا ىف ىناربطلا هاور ردب نب ناقريزلاو مهآلا نب ورع امه قرشملا

 ىف سنأ ثيدح ه یزاغملا ىف مدقت اك ىثيللا ريكبلا نب سابا ابجوز ما ىف ىنب نيح عللي ىنلا ءاج ذوعم تنب

وبأ وه هل اربص ركذ روسلا ثيدح ه.مدقت فوع نب نمرلا دبع جوز
 ىف س ثيدح و عيبرلا نب صاعلا 

 یآ یتناف لب ینلا یجوزت ةشئاع ثیدح ه بازحالا ىف مدقت شحج تنب بنیز تيب ىف ارخأت نيذللا نیلج را

 یه لیقو « ةشئاع ةنيقم ءامسأو نکسلا نب ديزي تذب ءامسأ نهنم راصنالا نم ةوسن اذاف هفو « نامور مأ یه

 ىلإ ةأرما تفز ابن ةشئاع ثيدح ه عشوي وه ليق ءایبن الا نم ین ازغ ةريزه ىنأ ثيدح م ةروكذملا ديزي تنب

 نبا كلذ ركذ هرارز نب دعسآ تنب ةعيرفلا وأ ةعرافلا ىه ةجورلاو رباج نب طيبن وه لجرلا راصنالا نم لجر

خدم هجو اذبف هرجح ىف هدالوأ ناكف كلي هللا لوسر ىلإ ىصوأ دعسأ ناكو هريغو دعس
 لاقو ةصقلا ىف ةشئاع ل
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 مسار نأ مدقت اماط ىف اسانأ ثعيف ةدالفلا ىف ةئءاع ثيدح ه دما وه ناثع نأ نع نامبط نبا وه مها ربا

 ریضح نا, ديس

 ءاسنلا ةرشعو ةيلولا باوبأ

 فوع نب نمحرلا دبع جوزت ىف هثيدحو مدقت شحج تنب بنيز تاب ىف اوات نیذلا طهرلا ىف سنأ ثيدح
 وه ( نایب نع ) هلق . مدقت عيبرلا نب دعس ىتأى ما ىدح] مماو ی راصن لا ساحسحلا ىنأ تنب هنأ ما نأ مدقت
 ىنلا ملوأ ةبيش تنب ةيفص ثيدح م شحج تنب بليز ىه ( ةأرماب ملي ىنلا ىنب لوقي انآ تم ) رشب نبا
 يأ نبا وه ثعشالا نع « ملس نب مالس وه صوحألا وبأ « ةيلس مأ یه ريعش نم ندم هئاسن ضعإ ىلع هلي
 بهو تذب ةمالس ديسأ مأ ىه مهتمداخ هتأرما تناكو هسرع ىف لِي هللا لوسر ديسأ وبأ اعد ثيدح ۾ ءاثعشلا
 نع ىدرواردلا نع , كاحضلا نب دع نع هتیاور ىف راكب نب ريبزلا یم عرز مأ ثيدح و ةيمأ نب ةمالس نبا
 دنهو ةشبكو ةموزه ىلأ تذب ددههو  بمک تذب یحو ورمع تنب ةرمع نهم ةشئاع نع هبآ نع ةورع نب ماشه
 ىف بیطما هاوز « نهم نيتنثا مسا لفغأو عرز مأو دبع نب سوآ تذبو مقرالا تاب ةشبكو ةمقلع تنب حو
 الو هنبا الو هتنب الو عرز وبأ مسي لو هکستاع حرز مأ مسا نأ ديرد نبا ىكحو « ادج بیرغ وه لاقو تامبملا
 مهضعب لاقو ) هلق . عرز ىبأ دعب عرز مأ هتجوزت ىذلا لجرلا الو نادلولا الو ابجوزت ىلا ةأرملا الو هتيراج
 ماشه نع ماسحلا ىبأ نب ةيلس نب ديعس ةياور قو « ستوب نب یسلع نع بایح نب دمحأ ةياور ىف وه ( حمقناف

 هاقلتو سوأ وأ نابتع ىفناطسقلا نبا معز ايف هراج مسا نأ لملا ىف مدقت نيرهاظنملا ةصق ىف ريع ثيدح ه ةورع نبا
 : تلق . كلام نب نابتع وأ ىلوخ نب سوأ ربع نينو هنیب لب ینلا ىخآ نميف ركذ هناف هتداعك لاوکشپ نبأ نع
 نب سوال ايخاؤم رع ناك « ةشئاع ثيدح رم ءاسللا تاقبط ىف دعس نيا ىور ىلو نب سوأ هنأ حنجأ هيلاو
 معن سو لاق ربخ نم ناک له : لاقف امو ربع هيقلف هثدح الإ نیش ربع عمسب الو هثدح الإ ايش عمسبال لوخ
 بذيز ربع ةأرما مسا نآ مدقت و  تیدحا كلذ نم مظعأ سوآ لاق انيلا راس رمش ىبأ نب ثراحلا لعل : رمع لاق مظع
 ةشئاع ةياور نم افركذ دقو « سابع نبأ ثيدح نم ینارطلا هاور « مهيآلا نب ةلبج وه ناسغ كلمو نوعظم تفب
 مهيآلا نب ةلبج مهلا زج نأ دارأ ىذلا وهو « ناسغ كلم وه ثراحلا نأب امهنيب عمجو < رمش ىنأ نب ثراحلا هنأ
 انثدحح «نابتلا نامع ىلأ نب یموم وه (هببأ نغیموم نع ًاضيأ دانزلا بأ هاورو) هلق . حابر هجا دوسالا مالغلاو
 ثيدح ىف اذکهو ةشئاع كلذ هل لئاقلا تل آ كنإ هللا لور اب : لرق هيفو لالب نبا وه ناملس انثدح دلخم نب دلاخ
 ةأرما نأ ركب ىنأ تنب یھ ءامسأ ثيدحوةدعلا ىف أب اهتنبا تجوز راصنالا نم ةأرما نأ ةشئاع تیدح مةلس مأ
 تنب موثلك مأ امترضو ريبزلا ابجوزو ابسفن نع ةياورلا اذه ىف تنك ءامسأ یه ةرض ىل نإ هللا لوسر اب تلاق
 ثيدح م مداخلا مما فرعأ مل مداخب ركب وبأ "لا لسرآ ىح هيفو ةروكذملا ءامسأ كثيدح و طيعم ىبأ نب ةبقع
 م ددرت الب ةشئاعف ةب راضلا امأو ةلسرملا ف فال | ركذ ملاظملا ىف مدقت ةفحصب نينمؤملا تابمأ ىدحإ تلسرأ سنأ
 لبج ىنأ تنب ءاروعلا یه بلاط ىنأ نب ىلع مهتبا اوحكني نأ ىف اونذأتسا ةريغلا نب ماشه ىنب نأ روسملا ثيدح
 ىف ةمطاف بقانم ىف ةبيش ىنأ نبا ىور « ماشه نب ثراحلا ابع وه دلي ینا نذأتسا ىذلاو مدقت اک ماشه نبا
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 نا ثند و ه_يما فرعآ مل وحلا تأرآ راصن الا نم لجر لاقف رماع نب ةيقع ثيدح م هبلا دشر ام هفاصنم

 ىلا ىلإ راصنالا نم ةأرما تءاج سنأ ثبدج و جحلا ىف مدقت ةجاح تجرخ قأرما نإ : لاقف لجر ماقف سابع

 ملفأ وه ةعاضرلا نم یگ هاچ ةشئاع ثيدح ء ته وه تخم تدیلا ىف اندنع ناك ةيلس مأ ثيدح و اف رعأ م هلي

 تدبش له لجر هلأمو سابع نبا ثيدح هابيرق مدقت ابی مأ اركب تجورت راج: ثيدح مه سيعقلا ىبأ وخأ

 . مدقت ديعلا

 ناعللاو رابظلا ىلإ قالطلا باتك

 ةميمأ ىه تذاعتسا نوجلا ةئبا نأ ةشئاع ثيدح « مدقت اک زافغ تنب ةنمآ یه هتأرما قلط رمع نا ثيدح

 هجام نبالو ليحارش تنب ةميمأ هل ةياور قو « ديسأ ىبأ ثيدح نم فنصملا دنع اك ليحارش نب نامعنلا تنب

 رجح نب نوجلا نب لیحارش نب ثراحلا نب نامنلا تذب ءامسأ ىلكلا نبا لاقو بعك تنب ءامسأ قعسا نالو ةرع

 لملف مسن مو اهل ةنضاح امید ابعمو ديسأ نأ ةياور ىف رکذو « عبتي نأ ىلوأ حیحصلا ىف امو ورع نب ةيواعم نبا

 ثبدح « رونلا ريسفت ىف مدقت ىنالجعلا رعوع ةصق ىف دعس نب لهس ثيدح « هبتشاف ءالؤه دنع ليقام دحأ امسا

 ىظرقلا ةعافر وه لوألا جوزلا « رخآ ظفلب نيباي دعب هداعأو . قطو تجوزتف اثالث هتأرما قاط الجر نأ ةشئاع

 ةميمأ ليقو « نیسلاب ةميبس ليقو « بهو تنب ةميمت اها ةأرملاو ًاضيأ حيحصلا ىف اك ريبزلا نب نمحرلا دبع ىناثلاو

 نأ ابولقم هدنم نبال ةفرعملاو قحا نبال ةريسلا ىف عقوو « كيتع نب نحرلا دبع تنب ةدئاع ليقو « ثراحلا تنب

 ىور دقف « ةصقلا هذه ريغ اذه ةشئاع ثيدح ىف مهبأ نم نوكي نأ لمتحيو « ةعافر ىناثلاو نحرلا دبع لوألا

 ىذمرتلا راشأو « امسي نأ لبق اهقلظف لجر اهحكنف ءاصيمرلا قلط مزح نب ورمع نأ اضيأأ ةشئاع قيرط نم یاسنلا

 ىلع لخدف هيف ريفانملا ةصق ىف ةشئاع ع ريع نب ديبع ثيدح م ملعأ هللاو هذه ءاصیمرلا ةباور ىلإ بابلا ىف

 ؛ ابمسا فرعأ مل لسع ةكع ابموق نم ةأرما ال تدهأف ةصفح ىلع لخدف ةشئاع ثيدح م ةصفح ىه ايهادحإ

 ىربخأف ىرهزلا لاق ) هلق لازه ةاتف ةمطاف ةأرملاو كلام نب زعام وه ىنز لسأ نم الجر نأ ةريره ىبأ ثيدح

 ةليمج یه سيق نب تباث ةأرما نأ سابع نبا ثيدح ه نمحرلا دبع نب ةبلس وبأ وه ليق ( هللا دبع نب رباج عم نم

 “يآ نب هللا دبع تخأ نأ ةمركع ثيدح ؛ دواد وبأو ىمفاشلا هاور « ليبس تنب ةبيبح یه ليقو « اهركذ ىألا

 نم رخآ هجو نم تارطلاو اضيأ قاسنللو لولس نب یآ تذب ةليمج لاقف هجولا اذه نم ىتاسنلا هاور ةليمج یه

 بيطخلا هب مزجو باوصلا وه اذهو ىتشي اهوخأ ىتأف ىنأ نب هللا دبع تاب ةليمج ذوعم تنب عييرلا ثيديح

 ىلع اداتعا حيحصلا ىفام مهوت ىف هتداع ىلع ىرجو لاق اذك ء مهو دقف هللا دبع تخأ ابن لاق نم ىطايمدلا لاقو

 اذه ىلعف « تباث دنع تناك يأ نب هللا دبع تنب بنيز نأ رخآ هجو نم یاو ینطقرادلا ىور دقو « هريغ ینام

 « ةليمج بقلت بنيز تناك وأ ىرخأ دعب ةدحاو ةليمج اع وأ اهتخأو هللا دبع تنب بنیز هدنع تناك هنأ لمتح

 ىلإ راشأ ( دهاجب ثيدح لثم ) لوق ۰ لعآ هللاو هنم عالتخالا امیج اهل عقب نأ ىف دعب” الو تاياورلا عمتجتو

حاص سلاف ةيراج دوعسم نبا ىرتشاو ) هلی ۰ هقیرط نم هريغو قازرلا دبع فنصم ىف وهو لسرلا هثیدح
 (اه
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 سنآ ثيدح « ءاذحلا وه دلاخ نع نامبط نا وه مهاربا انثدح « یدقملا وه رماع وبآ انثدح « اییهاتت نم زا مل

 حدجا لجرل لاق ىفوأ ىبأ نبا ثيدح « امهركذ نم الو اههاعس نم رأ مل حاضوأ ىلع ةيراجلا لتق یذلا یدوهلا ىف
 وه لبإ نم كل له : لاقف « دوسأ مالغ ىل دلو : هل لاقف مب ىنلا ىنأ الجر نأ ةريره بأ ثيدح « لالب وه یل

 مسا فرعأ و « ليذلا ىف ىموم وبأو هقيرط نم نوحتف نباو تامهملا ىف ديعس نب ىنغلا دبع هاور ةداتق نب مضض

 ةدج هل ناك هنأ نربخأف لج ىنب نم ةوسن مدقف ثيدحلا یفو « لجت ىنب نم ةأرما ابنآ ةياورلا ىف نكل هتأرما

 نيب قرف هتياور نم أيس اك ‹ ىنالجعلا رم وع وه « هتأرما فذق راصن لا نم الجر نأ رمع نبا ثيدح « ءادوس

 فذق ةيمأ نب لاله نأ سابع نبا ثيدح « ابيرق دعس نب لبس ثيدح نم ىأيو « مدقت اک نالجملا یتب ىوخأ
 هموق نم لجر هاتأف الوق ىدع نب مصاع لاقف ‹ نعالتلا ركذ سابع نبا ثيدح « صاع تفب ةلوخ یھ هتأرما

 لجر لاقف هيفو روللا ةروس ريسفت ىف كلذ ركذ هب تيمر ىذلاو « ةأرملاو دعس نب لبس ثبدح ىف اك رم وع وه

 تناك ةأرما كلت ال : لاق هذه تمجرل ةنيب ريغب ادحأ تمجر ول تلي هللا لوسر لاق ىلا یه سلجملا ىف سابع نبال

 ةياور نم ضئارفلا ىف یناسفلا ناس ىف نكل اهفرعأ مل ةأرملاو دادش نب هللا دبع وه لئاسلا ءوسلا مالسإلا ىف ربظت
 ةنعالملا هذه یه ابنأ ىلع لديام هدج نع هيبأ نع بيعش نب وربع

 ةدعلا باوبأ

 « ةلوخ نب دعس وه ابجوز قوت ةعيبس نأ ةلس مأ ثيدح « ابا ىف الخلا مدقت هتأرما ةعافر قلط ثيدح

 مدقت راسي نب لقعم تخأ نظأ ايف ةرح یه محلا نب نجرلا دبع تذب قلط صاعلا نب ديعس نب یی نإ ثيدح

 ءالعلا مهجلا وبأ وه ( ثيللا نع هريغ داز ) هلوق . رافغ تنب ةنمأ اهنأ مدقت ربع نبا ةأرما مجلا مضي ةليمج انآ

 تذب بذيز وخأو « ةيراجلا هذه مسا فرعأ مل ةيراج هنم تنهدف بيطب تعدف ةبيبح مأ ثيدح « ىسوم نبا

 دقو ابجوز اء ىفوت ىتنب نإ هللا لوسراي : تلاقف ةأرما تءاج ةلس مأ ثيدح هيفو , دمحأ وبأ وه شحج

 معن تفب ةكتاع ىه ةلئاسلا ةأرملاو ماكحالا ىف ىضاقلا لیعاسا هاور « ىوزخلا ةريغملا وه جوزلاف اهنيع تكتشا

 ىراصنالا ديعس نب یے دنسم ىف لیعاعالا یورو « ةباحصلا ةفرعم ىف معن وبآ هاور « ماحتلا نب هللا دبع نبا

 شيرق نم ةأرما تءاج تلاق ةلس مأ نع ةبلس ما تفب بذيز نع عفان نب ديمح نع روكذملا حي قيرط نم هفيلأت

 یه تنبلا نأب حيرصتلا ابف ةريثك قرط نم ليعامسالا هاورو « دعس تذب اپمآ وأ ماحنلا ةئبا ىردأ ال : ىحي لاق

 ابيرق مدقت نينعالتملا ىف رمع نبا ثيدح « مست مل اپماف اذه ىلمف هکناع

 الو ليق : هبفو  امداخهلأست إب ىنلا تتأ ةمطاف نأ ىلع نع ىليل ىبأ نب نمحرلا دبع ثيدح ( تاقفنلا ل
 « ءاوكساا نب هللا دبع اضيأ كلذ نع ايلع لأس دقو « ةيوار نمحرلا دبع لئاقلا نأ هتياور ىف اسم نيع نيفص ةليل

 « نهءامسأ فرعأ مل ین مدقت تانب مست وأ تانب عبس كرتو بأ كله ثيدح ۾ رخآ هجو نم ةبيش ىبأ نبا هاور
 ةللس ىبأ ىنب ىف رجأ نم ىل له ةبلس مآ ثيدح « موصلا ىف مدقت عاملاب ناضمر ىف رطفأ ىذلا ىف ةريره ىبأ ثيدح
 تنب حكنأ هللا لوسر اي : تلق . ةبيبح مأ ثيدح « للعأ هللاو دمت مهف ليقو « ةردو بنيزو ةبلسو ورم م

 حاكنلا لئاوأ ىف مدقت نايفس ىبأ



 — ۱۳۷۲ تب

 لاق ناكو ) هر ۰ عوببلا ىف مدقت هعنص مامطل مب هلا لوسر اد اطايخ نأ سنآ ثیدح : € ةمعطألا )

 ءاثعشلا ىلأ نبا وه ثعشآ نع ةبعش نع كرابلا نبا ره هللا دبع ثيدح رخآ ىف هلاق ( هلك هنأش ىف اذه لبق طساوب

 ثيدح « عويبلا ىف مدقت ركب ی نب نمحرلا دبع ثيدح « كرابملا نب هللا دبع كلذ لئاقو ةبعشل ناك ىف ريمضلاو

 نبا ثيدح « ىرصبلا تارفلا ىنأ نب سنوي وه فاكسالا سنوي ‹ مسي مل هل زابخ هدنعو سن دنع انك ةداتق

 تلاقف بضلا ىلإ مقلي هللا لوسر ىوهأف اذوذح ابض اهدنع دجوف ةنوميم ىلع لد هنأ ديلولا نب دلاخ نع سابع

 نب ديزي ثيدح نم لسم قو « طسوألا نم بيعش نب بلطم ةمجرت ىف ىنارطلا ةءاور ىف اك ةنوميم یه ةأرما

 ثراحلا تنب ةليزه ااو فنصملا دنع مدقت اک ديفح مأ یه بضلا ىدهأ ىذلاو « هديؤيام سابع نبا نع مصآلا

 نم فنصملا هجرخأ اک كيبن وبآ وه الجر تلخدأف هعم لكأي نيكسمب قوي ىتح لک ای ال رمع نبا ناك عفان ثيدح

 رثك آلا لاوكشب نبا لاق البلف الكأ لكأي ناكو لساف اريثك الكأ لكأي ناك الجر نأ ةريره ىبأ ثيدح م رخآ هجو

 ورمع نب ةلضن وه ليقو , امهريغو هدنسم ىف رازيلاو ةبيش ىبأ نبا هاور« ىرافذلا هاجبج وه لجرلا اذه نأ ىلع

 وبأ هركذ ىرافغلا ةرضن وبأ ليقو « لئالدلا ىف مساق نب تباثو هننس ىف ىجكلا لسم وبأو هدنبم ىف دحأ هاور

 ثيدح و لاطب نبا هاكحو قا نبا هركذ لاثأ نبا ةمامث ليقو « تام,ملا ىف ديعس نب ىنغلا دبعو بيرغلا ىف ديبع

 لاق مبضعب نأ ةالصلا ىف مدقت نشخدلا نب كلام نبأ منم لئاق لاقف هيف هتيب ىف قوي ىنلا ةالص ىف كلام نب نابتع

 دم و حیلف « ةمحجا ىف مدقت قلسلا لوصأ ذخأت زوج انل تناك دعس نب لوس ثيدح « كلام نب نابتع وه لئاقلا نإ

 ىف مدقت طایخ مب ىنلا اعد سنأ ثيدح « ىندملا راذید نب ةبلس وه مزاح ىنأ نع ريثك ىنأ نبا وه رفمج نبا

 ىف ناك كلذ نأ دعس بقانم ىف فئصملا دنعو مما نم رأ | مكي ىلا عم ةعبس عباس ىتيأر دعس ثيدحن « عويبلا

 مسا ةريرب ىف ةشئاع ثيدح ناقهد هنأ فنصملا دنع نكلو مس مل ىموجب هاقسف ةفيذح ثيدح « ىزاغملا ضعب

 هل ناكو بيعش وبأ هل لاقي لجر راصنالا نم ناك یراصنالا دوعسم ىلأ ثيدح « فن ملا دنع اک ثيغم ابجوز

 مهضعب الو امج اس نم رآ مل لجر ميعبتف ةسمخ سماخ هلي هللا لوسر وعدأ اعاعط ىل عنصا : لاقف مات مالغ

 اما هتأرما , اثالثأ لیلا نوبقتعي همداخو هتأرماو وه ناكف اعبس ةريره ابآ تفيضت ىدبنلا وه ناثع ىلأ ثيدح

 انثدح میرم ىبأ نب ديعس انثدح « ابعسا فرعأ مل همداخو ةلمهملا نوكسو ةدحوملا مضب یهو ناوزغ تفب ةرسب

 فرعآ مل ذاذجلا ىلإ ىنفلسي ىدوبي ناك هیفو « رانید نب ةبلس وه مزاح وبأ انثدح « فرطم نب دمع وه ناسغ وبأ

 محشلا وبأ وه نوكي نأ لمتحيو « ةمسا

 یستش ةحلط یبال نبا ناک سنا ثيدح « ةرابطلا ىف مدقت یصب رب ىنلا ىنأ ةشئاع ثيدح : ( ةقيقعلا )

 سنأ نع ) نیدیس نبأ وه ( دمحم نع نوع نبا نع هدعب ) هلق . هللا دبع وه امالغ تدلوف هيفو ريمع وبأ وه

 نب دمت نع لسم هجرخأ دقو « ىليعامسالا هيلع هبن كلذك سيلو هلبق ىذلل واسم نآملا نأ موي ( ثيدحلا قاسو

 بويأ انثدح ةباس نبا وه داح انثدح ( لاهنم نب جاجح لاقو ) لق . لیعاعسالا هركذ اک ىراخبلا خيش ىثثملا

 ريغ لاقو ) هلق . قيلعتلا قيلغت ىف كلذ انخوآ دقو « ديبشلا نبا وه بیح و ناسح نبا وه ماشهو ةداتفو

 هللا دبعو ريم نب هللا دبعو ثايغ نب صفحو قازرلا دبعو هنييع نب نايفس قيلعتلا قيلغت ىف مہم تركذ ( دحاو

 م ديغو یمپسلا ركب نبا



۳۲۷ 

 دیصلاو حئابذلا

 هنأ لفغم نب هللا ديع ثيدح « دوعسم نبا وه هللا دبع لآ ىلع ىصءتسا بهر نبا وه دبز نع شعالا لاق

 سيق وه زئازج ثالث رحن عوجلا دتشا الف ںیذعلا ةصق ىف رباج تیدح اذک و اذك كيلكأ ال هيفو فذخب الجر ىأر

 ثيدح « لجرلا اذه مما فرعأ | هللا هسبخ مبسب لجر هيلا ىوهأف جدخ نب عفار ثيدح ةدابع نب دعس نبا

 ةبلس ىنب نم لجر هنع ةياور ىفو اهغ ىعرت تناك مهل ةيراج نأ هربخآ هابأ نأ ربع نبا بخت بعك نبا تەم عفاف
 لأس ىذلا لجرلا « فرعيال ةيراجلا مساو < ةللعلا ثيداحالا لصف ىف ىنأي راصنالا نم الجر مس هنأ ةياور قو
 لفغم نب هللا دبع ثيدح م هريغو نازبطلا هاور ىملسلا ءزج نبا ةعزخ وه همرحأ الو هلك آ ال لاقف بضلا نع

 ريمأ وه بويأ نب محلا ىلع سنأ عم تاخد ديز نب ماشه ثيدح « هفرعأ مل محش هيف بارحب ناسنإ ىرف
 صاعلا نبأ وه ديعس نب ىح ىلع لخد هنأ ريع نبا ثيدح « ىقثلا فسوي نب جاجحلا همع نبا نع ةباين ةرصبلا

 نع ىور ىذلا ديعس دلاو وهو قدشالاو رع هوخأ اذكو ةنيدملا ريمأ هوبأ ناکو ةيمأ نبا صاعلا نب ديعس نبا
 ( ةنوميم تيب ىف تاللا ةوسنلا ضعب لاقف بضلا ةصق ىف ديلولا نب دلاخ ثيدح ىف ) هلو . ثيدحلا اذه رمع نبا

 مساقلا نع بويأ « ديعس مالغلا مسا (ىحي ىنب نم مالغلاقو) هوَ . نيمسي ملةوسنلا ةيقبو ةنوميم انآ ابرق مدقت

 ىلع تاخد سنأ نع همسا فرعأم رمحأ لجر هدنعو ىموم ىبأ دنع انك لاق ىرجلا وه مدهز نع , مصاع نبا وه

 هامرف دن ىذلا ريعبلا ةصق ىف جدخ نب عفار ثيدح « همأ نم هزخآ وه و ةحلط ىبأ نب هللا دبع وه ىل خأب ملم ىلا

 لسم ىف اك ةن وميم ةالول ةاشلا تناك ابلهأ ىلعام : لاقف ةتيم ةاشر "رم سابع نبا ثيدح « هما فرعأ ملجر

 نب هللا دبع نبا وه ةجعب نع ريثك نأ نبا وه ىع نع ماشه یمشلا وه رماع نع فیرط نبا وه فرطم لاق

 دقو بزاع نب ءاربلا لاخ راين نب ةدرب وبأ وه لجر ماقف دعيلف ةالصلا لبق حبذ نم سآ ثيدح « یا ردي

 « ىمخنلا وه مهارباو ىعشلا نع بتعم نبا وهو نيعلا مضب وه ةديبع هعبات ءاربلا ثيدح نم فنصملا هركذ

 هيبأ نبا دايز وه ةبعكلا ىلا ىدملاب ثعبب الجر نإ : لاقف ةشئاع ىتأ هنأ قورسم نع« رطم یبا نبا وه ثيرحو

 ناكو همال هاخأ ناكو ةداتق ابأ ىخأ ىتآ ىتح تجرفن ديعس ىلأ ثيدح « سابع نبا نع كلذ ذخأ هنأ ركذو
 یزاغلا ىف فلوملا هرکذ دقو ء«همال ديعس ىنأ وخأ نامنلا نب ةداتق وه امنإو انه هدروأ اذك « ايردب

 باوصلا ىلع

 2 رشالا باتك

 مو و « ىميتلا رمعم نب هللا ديبع نب یوم نبا وه ( رمع نب ناثعو ىديبزلاو داملا نباو رمعم همبات ) هو
 ابأ نأ ماشه نب ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىنأ نب كلملا دبع ثيدح ه سراف نب ربع نب ناثع وه لاق نم
 تناكو ديسأ وبأ یتآ دعس نب لبس ثيدح م ىلا اذه مسي مل تآ ماناف قسأ تنك سلأ ثيدح « هابآ ىنعي ركب



۳۷۸ 

 تا دح نم هدررآ اذكه راج نع هءارآ رک ڏي حلاص 3 تعم“ شمالا ةمالس امسا نأ مدقت میمداخ هتأ ما

 مدق الو ءددرت ريغب راج نع حلاص ىلأ نع شءعالا نع ةيواعم ىلأ ثيدح نم لسم هاورو هنع ثايغ نب صفح

 ثيدح « مدقت عارب تررم ركب ی نع ءاربلا ثبدح « حلاص ابأ تعم هيف شعالا لوقل صفح ةياور فنصملا

 بحاصلاو ناهتلا نبا مثيلا وبأ وه یراصنالا « هل بحاص هعمو راصن لا نم لجر ىلع لس هللا لوسر لخد رباج

 خایشالا هراس نعو مالغ هني نعو هنم برشف بارشب یتآ دعس نب لبس ثیدح « قیدصلا ركب وأ وه روکذلا

 هنأ ىلع لدي *ىث یراصل لا ةييبح ىلأ نب هللا ذبع ثيدح نم دمحأ دئسم ىفو « سابع نب هللا دبع مالغلا نأ مدقت

 ىبأو ةحلط وبأ مهتيمسأ نم مدقت یتموحع مبمةسأ ىحلا ىلع امئاق تنك ثيدح و روكذملا ةبيبج ىب نب هللا دبع وه

 لاق ) هل . ةداتق وه اسنأ عم هنأ ییاحآ ضعب ىتثدحو لاق ةياورلا هذه قو ؛ ءاضیب نب ليبسو بعك نبا

 ةفيذح ثيدح « روكذملا ريغلا مما فرعأ مل ابهاوفآ نم برشلا وه هريغ وأ رمعم لاق كرابلا نبا وه ( هللا دبع

 ركذو « ةينوجلا اهنأ مدقت برعلا نم ةأرما قل ىنلل ركذ لبس ثيدح « همسا فرعأ مل ناقهد هاتأف قستسا هنأ

 امسا ىف فالتخالا كانه

 بلعلاو یضراا باتک

 نارمع نع ناطقلا ديعس نبا وه ىحي نع فوع نب نمخرلا دبع نب مهاربا نبا وه دعس نع یروثلا وه نایفس

 ءرفز مأ اهنأ ثيدحلا ىف ركذ ةنج لا لهأ نم ةأرما كيرأ الأ سابع نبا ثيدح ه ريصقلا لسم نبا وه ركب ىبأ

 تناك ىلا ةأرملا ام رهاط نبا ركذو « هيودرم نبا ريسفت ىف وهو تالمبملاب ةريعس لئالدلا ىف ىموم وبأ اهامسو

 ةطشام رفز مآ : لاق کم لهأ نم خيش نع راكب نب ریبزلا ةياور نم وهو ةحيدخ لجال اهمركيف لِي ىنلا تأت
 نب سيق یارعالا اذه مما نأ راربالا عيبر ىف عقو هدوعي ىبارعأ ىلع قب ىنلا لخد ضايع نبا ثيدح « ةحيدخ

 نع نجرلا دبع نبا وه ديعجلا ثيدح <« مو وهف الإو مرضخلا ريبكلا یمباتلا عم قفتم وهف حص ناف مزاح ی

 ةدحاو ةنبا الإ كرتأ ال ىنأ هيفو « ةذيدش ىوكش هک تيكش : لاق اهابأ نأ صاقو ىلأ نبا وه دعس تنب ةشئاع

 سلا ثیدح « ممل ۸ یلاخ یب تلخد ديزي نب بئاسلا ثيدح « احضوم ایاصولا ىف مدقت اک ىربكلا محلا مآ یم

 قيلغت ىف هتنيب دقو ‹ دوعسم نبأ وه اذه هللا دبع ( تطشق هللا دبع أرقو ) هلق . ةرابطلا ىف مدقت نييئرعلا ىف ۱

 ىف بيطخلا هاور « ليق امف ةدابع نب دعس وه انآ مهنمأ لاقف رخآ ماقف ةشاكع ةصف ىف سابع نبا ثيدح « قيلعتلا

 نم لجر ماقف فنصملا دنع سابللا ىف قأيسو « فیض وهو یراخبلا ةفيذج وبأ هيف لسرم دانسإب هتم

 نصح تنب سيق مأ ثيدح م حاكتلا ىف مدقت اهيع تکتشاف امجوز اهنع ىفوت ةأرما نأ ةبلس مآ ثيدح « راصنالا

 « ايفرعأ مل هنطب قلطتسا ىخأ نإ : لاقف ليي ىنلا ىلإ لجر ءاج ديعس ىلأ ثيدح « همسا فرعا مل یل ناب تلخد

 اوقري نأ راصن لا نم تيب لهال نذأ سنأ ثيدح . هما فرعأ مل ىبارعأ لاقف ىودعال : ىف ةريره یآ ثيدح

 ه مهنم مزح نب ةراعب حيرضتلا بهو نبا ًاطوم یو « رباج ثيدح نم لسم هاور « مزح نب ورمع لآ مث ةخلا نم

 _ حارجلا نب ةديبع وبآ دانجالا ءارمأ هيقلف مأشلا لإ جرخ ربع نأ سابع نبا ثيدح < مدقت نييف رعلا ثيدح



— ۱۳۳۲۹ = 

 ةصفح ثبدح « صاعلا نب ورمعو ةنسح نب ليبحرشو دياولا نب دلاخو نایفس ىلأ نب ديزي مهتيقب : تلق . هباحصأو
 اوتأ ةباحصلا نم اسان نأ ديعس نأ ثيدح م اهوخآ نيريس ن ىح ره تام ج ىحب سنأ یل لاق نيريس تنب
 دقو نآرقلاب لمتسلاو یوملا نع رذ ىبأ ةياور ىف عقوو « نآرفلا مأب ةيقرلا هيفو مديس غدلف برعلا نم ىح ىلع
 رجأ تناك ىا مةلا نأو الجر نيثالث اوناكو ةيرس ىف اوناک ةباحصلا نأو ثيدحلا اذه مدقتو تاياورلا قاب هنيع

 هنكل ثيدحلا ىوار ىردخلا ديعس 5 ره قارلا نأو مسي . مثديس نأو نیمی مل ىحلا نأو . اسأر نيثالث قارلا

 ىف ىأر ةبلس مأ ثيدح « تلصلا نب ةجراخ مع هيف قارلا ناك ینعلا ىف سابع نبا ثيدح ةياورلا هذه ىف هسفن مهيأ

 ثيدح ؛ یحضلا وبأ حيبص نبا وه سم نع شالا ره ناماس یئدح نایغس ؛ مدل مل ةعفس اهبجو ىف ةيراج اب

 ليذه نم نيتأرما نأ ةريره ىنأ ثب دح « اضيأ مدقت ةشاكع ةصق ىف سابع نا ثيدح « ابيرق مدقت ةيقرلا ىف ديعس ىبأ

 حورسم تنی فيفع مآ ىه ةيراضلا « ثيدحلا ةأرملا یو لاقف اهدلو تلتقف رجحب ىرخالا امهادحإ تمرف انلتتقا
 مسا نأ سابع نبا'نع ةفرعملا ىف معن ىبأو قبلا ةياور قو « هدنسم ىف دمحأ هاور « رعوع تنب ةكيلم ةبورضملاو
 نأ ىلع یکالاو تامهملا ىف ديعس نب ىنغلا دبع هاور ء اهنبا حورسم وه ةأرملا لوو فيطغ مأ ىرخالا ةأرملا
 ددعت لمتحيو « ةكيلم وخأ رميوع نب نارمع وه لئاقلا نأ ىناربطلا مجعم قو  ةفبانلا نب لح ابجوز وه لئاقلا
 مصعالا نب ديبل هل لاقي قيرز نم لجر مت هللا لوسر رح ةشاع ثيدح « لعأ هاو حيمص هذه دانسا ناف نيلئاقلا
 « نالجر لانآ هيفو « هتفد ىذلا وه ةنأو هنم رمسأ نكو ديبل تاوخأ رحسلا ىلوتم نأ تاقبطلا ىف دعس نبا ركذ
 انوكي نأ لمتحيو « ناکلم ىناتأ ظفلب هدنسب ةورع نب ماشه نع ءاجر نب اجرم قيرط نم ىناربطلا ةياور ىف
 سان ىف لِي ىنلا اهاتآف هيفو « قأيس ىذلا صاقو یب نب دعس ثيدح ىف اک مالسلاو ةالصلا امہاع ليئاكمو ليربج

 فول ةياور قو « قررلا سيق نب ثراحلاو بلاط ىبأ نب ىلعو رساي نب رامع مهنم دعس نبا ىمس هباحصأ نم
 نم نالجر مدق ربع نبا ثيدح « قرزلا نسحم نب سيق هجرختسا ىذلا نأ ًاضيأ دعس نبأ ركذ جرختساف ىرخأ

 « مسی 1 نارعآ لاقف « ىودع ال ىف ةريره ىلأ ثیدح < هالا نب ورمعو ردب نب ناقر زلا امهنأ مدقت قرشملا
 ىذلا نالف وب لب متبذك لاقف نالف اولاق کو بآ نم لاقف . مس اهف ةاش اودهآ ال دوييلا عمج ىف ةريره ىبأ ثيدح
 مالسلاو ةالصلا مهيلع ليلخلا مهاربا نب قحا نب بوقعي لیئارسا وه باوجلا ىف مهملاو هفرعأ مل مث هرمهآ

 سابلا باتک
 یربطلا نع لیپسلا رکذ هب فسخذ) هسفن هبجعت ةلح ىف یشع لجد ايب هانعمب ربع نباو ةريره یآ ثیدح

 ىف عقوو « تافاصلا ةروس ىف نآرقلا تامهم ىف كلذ ركذ سراف بارعأ نم هنأو نزیمآ روکذلا لجرلا مسا نأ
 ىربطلا خيرات قو « حاحصلا ىف ىرهوجلا ركذ اذكو « نوراق هنأب مزج لا ىذابالكلا ركب یال رابخالا ىناعم باتک
 موي ىلإ اهرعق غلبيال اف لجاحي هنأو ةماق موي لك نوراقب فسخ هنأ انل ركذ ةداتق نع ةبورع ىبأ نب ديعس نع
 ةعافر ةأ ما تءاج ةشئاع ثيدح ه مزح نب ورمع نبا وه ( دمت نب ركب ىبأو ىرهزلا نع ركذيو ) هلو ٠ ةمابقلا
 اع لأس الجر نأ ربع نبا ثيدح « ةيمأ نب صاعلا نبا وه انهه روكذملا ديعس نب دلاخو حاكنلا ىف اهركذ مدقت

 ةمدقلا #2 ٤١ م
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 ةفاضإلاب ىنعي ( ريرح جورف هديغ لاقو ثيللا نع « فسوي نب هللا دبع هعبات ) هل . جحلا ىف مدت مرحلا سبلپ

 هيف ةرجملا ةصق ىف ةشئاع ثيدح « ثيللا نع بدؤملا نب دم نب سنوي هاور اذكو « يللا بتاك خاص وبأ وه

 ثيدح ه مرد ةلامبرآ ناك هنأ ىدقاولا ركذ دقو « نا ردق رک ذي. مل ناب لاق ىاحار یدح) ذخ ركب ییا لوق

 « رانج لا ىف مدقت ةبجلا تدهأ ىلا ةأرملا ىف دعس نب لبس تب دح ؛ مسي مل ىبارعأ کرداف كلي ینلا عم ىثمأ تنك سا

 نب.نالف نب ديعس هيبأ نع ديعس نب قحا انئدح معن ودآ انئدح - بطلا ىف مدقت ةشاكع ةصق ىف سابع نبا ثيدح

 « ديعس نب قحا نع ديلولا يأ نع هتیاور ىف دعب فلؤملا هب حرص دقو « قدشالا وردع نب ديعس وه صأعلا نب ديعس

 فو ؛ حاكتلا ىف اتيمست مدقت ةعافر ةأرما ثيدح مدقت اک ةحلط ىنأ نب هللا دبع وه ملس مآ دلو.ىف سنا ثيدح

 هنيميبو لب ىنلا لامشب تيأر دهس ثيدح « امپمآ مسا الو امهعتا فرعأ مل اهريغ نم هل نانا هعمو ءاجل اذه

 درج لاقو ) هلق . مس مل ناقهدلا ىف ةفيذح ثيدح « مالسلا امهلع ليئاكيمو ليربج لس ةياور ىفو « نيلجر

 ربع ثيدح « عضوملا اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سیلو دايز ىنأ نبا وه ديزيو ديحلا دبع نبا وه ريرج ( ديزي نع

 لاقو ) هلو . < دلاخ مأ لع هتأر اهنأ لهأ نم ةأرما ىنتثدح قعا لاق ) هلق ۰ قالطلا ىف مدقت نرهاظتلا ىف

 ايش فنصلا هنع جرخ مل نکسا ماکح نب ورمع ةيعش نع یورو قوزرم نبا وه اذه ورمع ( ةبعش انريخأ وربع

 ثيدحلا « الاجر ابلط ىف تعف ءاعال ةدالق تكله ةشئاع ثيدح « حاكنلا ىف مدقت ةيهاولا ىف دعس نب لبس ثي ذخ

 ىنلا جرخأف ءاسنلا نه تالجرتملاو لاجرلا نم نيثرخلا ىف سابع نبا ثب دح « نيضح نب دسا مپسأر نآ مدقت

 ليقو « عنام ليقو « تيه وه ی ینلا هجرخآ ىذلا تنخلا نأ فاؤملا دنع مدقت انالف رمع جرخأو انالف لب

 عقوو « مده ليقو « قوف ةانثم ءاتب وهو عتام وبف ريع هجرخأ ىذلا امأو « ثينأت ءاه اهدعب ةددصم نوش هنإ

 ةلثاو ثیدح نم ىناربطلا ىفو « ابیسا نع فشكيف اظوفحم ناك ناف ةنالف يلب ىنلا جرخأف یورما رذ ىبأ ةياور ىف

 ثنخع : لاقف ةلس مآ ثيدح ءاضيأ مامت دئاوف ىف وهو ةشجنأ جرخأ عقل هنا هيفو « سابع ا شد دح وحن

 ىبف ةأرملا امأو « تيه ثنحللا نأ مدقت نالیغ تب ىلع كلدأ یناف فئاطلا يلع حتف نإ ةءاس مأ ىخأ هللا دبعل

 لاق عفان نع ةلظنح نع مهاربا نب کلا انثدح ) لوق . ةيمأ یآ نبا وه روک,ذلا هللا دبعو ناليغ تنب ةنداب

 ( كلام نع ىبامصأ ضعب لاق ) هلوق . قيلعتلا لصف ىف هيلع هيبنتلا مدقت : تلق . ( رع نبا نع ىم نع انباصأ

 « مهاربا نبا وه (لسم انثدح ) لوق . یباعآ ضعب هلوقب دارملا نم قيلعتلا لصف ىف تئیب دقو « ليعامسا نبا ىنعي

نأ نع ةداتق انثدح « ءىناه نب ذاعم ) هل . ةداتق كردي مل هناف دخلا دبع نبا ال مزاح نبا وه ريرج انثدح
 . س

 دقف بیسلا نب ديعس نوكي نأ لمتحي . لجرلا اذه ( نيمدقلا مخ م ىنلا ناك لاق ةريره یآ نع لجر نع وأ

 نم علطا الجر نأ دعس نب لبس ثيدح ؛ هنع رثكم ةداتقو ةريره نأ نع هثيدح نم دعس نبا هاور
 راد ىف رحج

 نبا وه ليزه قبرط نم ناذثتسالا ةرفيك باب ىف دواد ىبال نئسلا قو « صاعلا بأ نب محلا هنأ مدقت لب ىنلا

 اذكه مقر ىنلا لاقف « بابلا لبقتسم بابلا ىلع ماقف « نذأتسيل ام ىنلا باب ىلع فقوف دعس ءاج : لاق ليبحرش

a ant هس صخب 

 مل ىلحأ نم ةأرما ین « قاحسإ لقو « ًابيدج ابو سبل نأ ىعديام » باب ف( ۶ ص ١ + ) حتفلا فو ( ) ١

 بوئا ىأ < داخ مأ ىلع هتأر انآ » هلوتو « اپسا ىلع فقأ
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 ءاج هتياور ىف عقوف «ینارطاا دنع بساو دواد ىبأ دنع بذي مل اذه دعسو رظنلا نم ناذثتسالا امن]و كنع

 بيهو « لعآ هاو صاقو ىبأ نب دعس ةجرت ىف ینارطالا ىف ثيدحلا اذه رکاسع نبا دروأو « ةدابع نب دعس

 تضرم | أو تجوز راصنالا نم ةب راج نأ ةشئاع ثيدح « سزلأ نب ةورع نبأ ره ماش اشه اند دلاخ نا وه

 تحکذآ ینآ تلاقف لَم ینا ىلإ تءاج ةأرما نأ ركب ىلأ تذب ءامعأ تیدحو « اهولصإ نأ اودارأف اهرعش طعمتف

 نب روصثم ء اما تبدح ىفو « ةثالثلا اأ ف رعأ ل ىنثحتسإ اه فتو اار قرتتف یکم اهیاصآ مث یتبا

 تفب ةمطاف اهنبا تفب ةياور نم ركب ىلأ تفب یهو ءاممأ ثيدح داعآو ةبيش تب ةيفص یمو همآ نع نمحرلا دبع
 .رادلا رتوصب ارهوصم اهالعأ ىأرف ةنيدملاب اراد لخد هنأ ةريره ىلأ ثیدح و ةبصحلا اهتباصأ ظفلب امنع رذنملا
 لضفلاو مق اه هفلخ رخآو هيدر نيب ادحاو لمف سابع نبا ثيدح « همسا تفرعام روصملاو کما نب ناورمل
 ةبادلا بحاص مهضعب لاقو ) هلوق . هما"دق امهنأ ىف ددرت هدنع لصحو فلزلا دنع اک بلطملا دبع نب سابعلا انبا

 نم انلبقأ سنأ ثيدح « هريغو ريشب نب نایعنلا ثيدح نم عوفرم هنأ قيلعتلا لصف ىف تركذ دق ( اهردصب نحأ

 هللا ديع وه هبع نع ممن نب داع نع بابش نبا « ىح تب ةيفص یه هفیدر مل هللا لوسر هاست ضعبو یی

 ىزاملا مصاع نب ديز نبأ

 نب زہ دج ةديح نب ةيواعم وه ىباعص نسحب سانلا قحأ نم هللا لوسراي : لاق الجر نأ ةريره بأ ثيدح

 فرعأ ۸ « دهاج امییفف لاق « معن : لاق ؟ ناويأ كل : لاق « دهاجآ لجر لاق وربع نب هللا دبع ثيدح « مكح

 ره روصتم ۲ اوم م لتف ةمق قور دلا 5ف اب نه نب | ید سام نب هام رقي نأ لو ماا

 ثيدح « مدقت اک ةليق امسا ةبغار یهو ىأ ىنتتأ ركب ىلأ تذب ءامسأ ثيدح هعفار نبا وه بيسملا نع « رمتعملا نبا

 نب مكح نب ناثع همال هوخآ وه لسي نأ لبق ةكم لهآ نم هل خأ ىلإ اهب ربع لسرأف ءاريس ةلح رع ىأر ربع نبا

 ىف هوركذي مو لسأ هنأ هموبفم لوالا قايسلاو اك رشم همأ نم هل اأ رع اهاسكف یاسألا ةياور ىف تبثو ةيمأ

 ازاحب هل اخأ هلوق ىف نإ ليق دقو « ةكمب اميدق ملسأ ةيمأ نب مكح نأ ركذ قحا نبا نأ هانلقام حضويو « ةباحصلا

 ثيدح م ةعاضرلا نم ربع اخآ نوكي E ءامم أ امبمأ باطخلا نب دیز هيخأ وخآ وه امنإ هنآل

 دارملا «ىبرعلا نب ركب وبأ لاق «نينمؤملا خاصو هللا یلو امنإ ءايل وأب ىل اوسيل نالف ىبأ لآ نإ الأ صاعلا نب ورمع

 لآ دارملا هريغ لاقو « نيئمؤاا نود نيندآلا ىتايصف الو بارق صخأ ال یا ثيدحلا ىنممو بلاط ىبأ لآ
 ل ىنلا ذخآ سنآ ثيدح . قيلعتلا لصف ىف هلئاق تنيب ( نایلا نأ نع ضیا كاقيو ) هل. ةيمآ نب سام نأ
 نبا اولتق دقو هبفو « هفرعآ ل ضومیلا مد نع لجر هلأس رع نبا ثيدح « ةيطبقلا ةيرام نم هنبا وه مهاربا

 ثيدح « نهءاممأ فرعآ مل ىنلأست اهل ناتئبا ابعمو ةأرما ینتءاج ةشئاع ثيدح + ىلع نب نيسحلا ین مقلب ىنلا

 ء.هذه لبق ةصق ىف فنصملا هایم سباح نب عرقالا وه نوكي نأ لمتحي نايبصلا نولبقتأ لاقف ىبارعأ ءاج ةشئاع

 لود مصاع نب سيق نأ ةريره نأ نع هدانساب ىناهفصالا جرفلا ىبأ باتك قو ‹ نصح نب ةنييعل هذه لثم عقوو
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 « ددعتلا لمتحيو « ةشئاع ثيدح « ظفلب هبشآ اذبف كنم ةمحرلا عزت نأ الإ لبف ايفو ةصق ركذف عقل ىلا ىلع

 عضو قلي ىنلا نأ ةشئاع ثيدح م ىصلا مسا الو اپمسا فرعأ مل اید بلحت یسلا نم ةأرما اذاف ريع ثيدح

 « امهتع هللا ىضر نييزلا نبا وأ ىلع نب نيسحلا نوكي نأ لاتحا ةرابطلا ىف مدقت هيلع لابف هكنحت هرجح ىف ايبص

 ةالص ف رپ هللا لوسر ماق ةريره ىلأ ثيدح « مدقت شطعلا هيلع دتشاف قيرطب یشع لجر انب ةريره ىلأ ثيدح

 ةرصيوخلا وذ هنأ ةرابطلا ىف مدقتو « مدقت اک دجسملا ىف لاب ىذلا وه ادحو ىنحرا مهلا : ىبارعأ لاقف هعم انقو

 دبع ىلع انلخد ثبدح « مدقت دجسملا ىف لاب ابارعأ نأ سنأ ثيدح « اذيعب : نيراج ىل نأ ةشئاع ثيدح « ىناهلا

 لب ىنلا ىلع لج ر نذأتسا سنأ ثيدح « نيمبرأو ىدح] ةئس كلذ ناك ةفوكلا ةيواعم مدق نيحو رمع نب هللا

 هانيور اذكو : تلق . روسللا دلاو لفون نب ةمرخم وه تامهملا ىف ديعس نب ىنغلا دبع لاق ةريشعلا وخأ سب لاقف

 ةنييع ليقو ‹ هركذف روسلا دلاو لفون نب ةج رخ ءاج تلاق ةشئاع نع ىندملا درز ی قيرط نم ىمثاهلا ىلامأ ىف

 « زئانجلا ىف مدقت ةجوسنملا ةدربلا ف لبس تبدح « سينأ همسا ( هيخآل رذ وبأ لاقو) هلوق ٠ ىرازفلا نصح نبا

 هيف لجرلا هيلا قاطناف هيفو نالجر بتسا درص نب ناملس ثيدح « رمع نبا یوم وه عفان نع ةبقع نب ىفوم

 نبا نأ مايصلا ىف مدقت نالفو نالف ىحالتف ردقلا ةليل ىف تماصلا نب ةدايع تیدح ترمه ءامسأ فرعآ م اومپآ ةثالث

 نيو ییب ناك : لاقف در همالغ ىلع ناک رذ ین ثيدح «دردح نآ نب هللا ديعو كلام نب بمك امهنأ معز ةيحد

 ؛ همسأ فرعأ مل رذ ی مالغو ةيون تناكو ةمامح همأو « نذؤملا لالب وه لجرلا ةيمجيأ همأ تناكو مالك لجر

 . ابيرق مدقت ةريشعلا وخأ سب : لاقف لجر نذأتسا ةشئاع ثيدح « ةرابطلا ىف مدقت نيربقلا ف سابع نبا ثيدح

 وه لجرلا اذه ( هدانسا لجر ىنمهفأ دمحأ لاق هرخآ ىف لاقو « بئذ ىنأ نبا انثدح سن وي نب دمحأ انئدح) هلوق

 كيررش نب مهاربا نع ىليعامسالا هجرخأ اذكو « سنوي نب دمحأ نع دواد وبأ هركذ كلذك بئذ ىنأ نبا ىخأ نبا

 نب بتعم هنأ مدقت راصنالا نم لجر لاقف ةمسق لپ هللا لوسر مسق دوعسم نیا ثیدح . سنوي نب دمحأ نع

 تیدح ه امیفرعآ مل كلذ ىف ةرکب ىبأ ثيدحو + لجر ىلع یی الجر كلي ىنلا عمس ىموم ىبأ ثيدح م ریشق

 دقو « امهفرعأ مل ائيش اننيد نم نافرعي انالفو انالف نظأ ام ةثئاع ثيدح « بطلا ىف مدقت نالجر ىناتأ ةشئاع

 ليفطلا نبا فوع « مسي مل رمع نبا لأس الجر نأ زرع نب ناوفص ثيدح م نيقفاتملا نم اناك امهنأب ثيللا حرص

 ه ىميعلا بجاح نب دراطع وه قربتسا نم ةلح لجر ىلع رمع ىأر رمع نبأ ثبدح « ةربخس نب هللا دبع نبأ وه

 ه مدقت م دلاخ وه صاعلا نب ديعس نباو ةياورلا هذه قو « حاکللا ىف مدقت ةعافر ةأرما ىف ةشئاع ثيدح
 ثيدح

م ةوسن هدنعو عج هللا لوسر ىلع رمع نذأتسا : لاق صاقو ىبأ نب دعس وهو هی نع دعس نب دن
 شرف ن

ثيدح ه مايصلا ىف مدقت تكلم لاقف خلي ىنلا ىلإ لجر یتا ةريره ی ثيدح < مدقت اک هجاوزأ نم نه
 نأ سنأ 

 نع ةحلط ىبأ نب قحا ةياور ىف اک ملس مأ تيب ىف ةحلط یبا لآ مه راصنالا نم تيب لهأ راز ړل هللا لوسر

 « دعس نب ميهاربا وه ( لتكملا قرعلا مهاربالاق ) هلو ٠ حجارلا وهو كلام نب نابتع نوكي نأ لمتحو « سنأ

 ءاقستسالا ىف مدقت رطملا طحق لاقف ةعجلا موي ءاج الجر نأ سنأ تبدح مدقت هئادرب هذبجل ىلارعأ کر داف سنا ثيدح

 . ةمسقلا اهنأ هللاو راصنالا نم لجر لاقف دوعسم نبا ثيدح « زئانجلا رخآ ىف مدقت نالجر ىناتأ ةرمس ثيدح

 وه سنأ لوم هللا دبع « هيف رظنب موق هنع هزاتف هيف صخرف ائيش تلي ىنلا عنص ةشئاع ثيدح ابيرق مدقت ثيدحلا



 ع

 ةالص ىلصف لجر زوجتف هيفو « نوراه نا وه ديزي اد « ىطساولا ةدابع نب دمي انثدح « ىرصبلا ةيتع نبآ

 ىف مدقت ةالصلا نع رخأتأ نإ لاقف « لِي ىنلا لجر ىنأ دوعسم ىلأ ثيدح م بعك ىبأ نب مزح هنأ مدقت ةفيفخ
 ثيدح « ابرق مدقت درص نب ناملس ثيدح , عویبلا قف مدقت ةطقللا نع لاوسلا ىف دلاخ نب ديز ثيدح « ةالصلا
 كردتسملا ىف ماحلاو ةبيش ىبأ نبا هاور ةمادق نب ةيراج وه  بضفتال : لاق ىنصوأ مع ىنال لاق الجر نأ ةريره ی
 دئاوف فو رع نب هللا دبعو ىناربطلاو نوريخ نبا دئاوف ىف وهو ءادردلا یال لاوسلا اذه لثم عقوو « هثيدح نم
 ثيدح م ملعأ هللاو صاعلا ىبأ نب ناثعل هلثم عقر اذكو « ىناربطلا دنع ققثلا هللا دبع نب نایفس اذكو رخص نبا
 اهسفن ضرعت ةأرما تءاج سنأ ثيدح « ناميإلا ىف مدقت ءايحلا ف بتاعي وهو لجر ىلع رپ ىنلا "رم رم نبا
 ةالصلا ىف مدقت ىأر هل لجر انيفو سيق نب قرزالا ثيدح « حاكنلا ىف مدقتو سنآ تذب ةنيمآ ىه هتنبا تلاقف هيفو
 لجر نذأتسا ةشئاع ردح « ىناهلا ةرصيوخلا وذ وه دجسملا ىف لاب ايبارعأ نأ ةريره ىبأ ثيدح « جراوخلا نم هنأ
 ىف عوکالا نب ةءلس ثيدح « ةوبنلاتامالع ىف مدقت ركب ىبأ فاضأ ةصق ىف ركب ىبأ نب نمحرلا دبع ثيدحح مدقت
 موقلا نم لجر لاقف هيفو « ريضح نب ديسأ وه عوک الا نب رماعل موقلا نم لجر لاقف هيف عوك الا نب رماع ةصق
 هفو اضيأ رع وه نوكي نأ لمتحي « ابلسفنو ابق رهت وأ : لجر لاقف هيفو . لسم ىف اك باطلا نب رمع وه تبجو
 هتاسن ضعب ىلع لب ىنلا قأ سنأ ثيدح هنوقابلا ةيمست ىلع فقأ مل ريضح نب ديسأو نالفو نالفو نالف لاق هلاق نم
 ثيدح و ليق امف ةصفحو ةشئاع هيف ةميملاو دوسأ ادبع ناكو ىداحلا وه ةشمنأ اي كحيو : لاقف ملس مأ نبعمو
 مل سيمقلا ىبأ ىخأ حافأ ةصق ىف ةشئاع ثيدح ء هللا دبع وه ةحاور نبا كلذب ىنعي ثفرلا لوقي ال کل اغأ نإ
 م ةالصلا لئاوأ ىف هيفام مدقت ةريبه نب نالف هتراجأ ىذلا ق٠ءىناه مأ ثيدح م مدقت اک ةأرملا مسا فرعأ
 نأ كول 6 امبفرعأ ملجد ىلع لجر كا ةريره ىبأ شد لح « مسی مل ةندبلا قوي ىذلا ىف ةرب ره أو سأ ثبدح

 عفان همساو حدجا رک ذ مدقت لجر مآ جراوخلا ىف ديعس ىبأ ثیدح« م وصلا یف مدقت ناضهر ىف عماج ىذلا ىفةريره
 فرعأ مل ةعاسلا ىتم لاق ةيدابلا لهأ نم الجر نأ سنأ ثيدح « ناميإلا ىف مدقت ةرجهلا نع ىف ربخآ : لاق ايبرعأ نأ
 «ةبعش نبا وه ةريغملل مالغ رف ثيدحلا قو « ىنايلا ةرصيوخلا وذ هنأ ىلع لديام ینطقرادلا ىف نأ مدقت نکل هما
 ىلع لمحيف دمع هما راصنألا نم مالغ رف لدملو قاسنلا ىف اذك ىمود وهو دعس هما مالغلا اذه ینا رقأ نم ناكو
 هاور رذ وبأ وه ثيدحلا اموق بحأ لجر ىف لوقت فيك هللا لوسر اي لاقف لجر ءاج دوعسم نبا ثيدح « ددعتلا
 ةعاسلا ىم لب ىنا لأس الجر نأ سنا ثيدح م رع بقانم ىف مدقت ؟ ىموم وبأو هثيدح نم ليثح نب دمحأ
 ايرق مدقت دقو « ةيدابلا لهأ نم الجر نأ ظفلب ةقباسلا قيرطلا نم هثیجم رظن هيفو « رذ وبأ وأ ىموم وبأ وه لبق
 سابع نبا ثيدح « ىموم وبأ وأ رذ وبأ لأس مث الوأ لأس ةيدابلا نم ىذلا نوكي نأ لمتحيو ؛ ةرصيوخلا وذ هنأ
 «دعس نب لبس ثيدح م لجرلا فرعأ مل مالغ انم لجرل دلو رباج ثيدح « ناميإلا ىف مدقت سيقلا دبع دفو مدق
 بليز نأ ةريره ىبأ ثيدح « هيف رظني رذنملا وه لب : لاق نالف لاق همسا ام لاقف دلو نيح سا ىبأ نب رذنملاب قآ
 ءابقيرط نم تارجما ريسفت ىف هبودرم نبا هاور « ةبلس مأ تفب بنیز یه بيز مّ ىنلا اهامسف ةرب ابا ناک

 ف

 < سیمقاا ىنأ ةأرما قتمضرأ : او » ةشئاع ةديسلا لوق ىف ةروكذللا ىأ < ةأرما مسا » هلوق (۱)



 س ۳۳6 تیم

 دیعس نینملا تاپمآ ثراحلا تنب ةيريوجلو ثراحلا تذب ةنومیلو شحج تاب بذيزل اضيأ عقو كلذ نلف

 نالجر امهب "رم فاكتعالا ةصق ىف ةيفص ثيدح « ىوزخلا بهو ىنأ نب نزح وه هدج نع هيأ نع بيسملا نبا

 نا رماع وه هتمشي ملف دمع مل ىذلا ثيدحلا نالجر منع ىنلا دنع سطع سنأ ثيدح ۰ ايمسي مل زاصن الا نم

 دعس نن لبس ثیدح نم یناربطلا جرخأ اذک هیخآ نب هتمشف دح ىذلاو لینطلا

 ناذتتسالا باتک

 مدقت !ريبك اخيش یبآ تكردأ جحلا ىف هللا ةضيرف نا تلاقف یتفتسق معشخ نم ةأرما تابقأو سابع نبأ ثيدح

 نب رع موم جرعالا ضايع نبا وه ديز نبا ىلوم اتباث عم هنأ دعس نبا وه دايز انربخأ جرج نبا « جحلا ىف

 هنأ ناميإلا ف مدقت ريخ مالسإلا ىأ لأس الجر نأ ور# نب هللا دبع ثيدح م باطخلا نب ديز نب نهرلا دبع

 ريسفت فو « حاکنلا ىف مدقت طهر مهنم قبو شحج یاب بنیزپ ءانبلا ف سنأ ثيدح « صاعلا ىلأ نب محلا

 ثيدحح ءصاعلا نأ نا محا هنأ مدقت رحج نم لجر علطا هانعع سنأ ثیدحو دعس نب لبس ثيدح « بازحالا

 ثيدح « مدقت اڳ دالخ وه هتالص ءىسملا ةصق ىف ةربره ىلأ ثيدح « ةعمجا ىف مدقت زوجت انل تناك دعس نب لبس

 نايفس بأ ثيدح «قراس ابسا نأو یزاغلا ىف مدقت نيكرشملا نم ةأرما اهب ناف خاخ ةضور ىف هنع هللا ىضر ىلع

 ىنمهفأ ) هلوق ۰ عويبلا ىف مدقت فلسأ ىذلا لجرلا ةصق ىف ةربره نأ ثيدح ‹ یحولا ءدب ىف مدقت لقره ةصق ىف

 هذه نأ راصنالا نم لجر لاقف دوعسم نب هللا دبع ثیدح « قیلعتلا لصف ىف هتنيب ( ديلولا ىبأ نع یناععآ ضعب

 نايفس ثيدح « ةعامعا ةالص ىف مدقت ميل ینلا ىجاني لجرو ةالصلا تميقأ سنأ ثيدح .دارجلا ىف مدقت ةميسق

 ىب دقل هللاو : لاقف هلهأ ضعبل هترکذف « نايفس لاق ثيدحلا ركذف « ربع نبا لاق : لاق رانید نبا وه ورع نع

 ةيمأ نب صاعلا نب ديعس نب ورمع نب ديعس نب قحسا وه ديعس نع یتا انثدح محا وبأ انثدح « هيف رظني اتيب

 روكذملا هوبأ هخيش ديعسو

 تاوعدلا باتك

 نیئیدح دوعسم با وه هللا دبع ًانثدح ديوس نب ثراحلا ثيدح « ملعملا وه نيسحلا انثدح ثراولا دبع

 وه لوألا ثيدحلا نأ دهرلا ىف كرابلا ناو ىذمرتلاو لس سف دق ءهسفن نع رخآلاو مق ىلا نع امه دحأ

 فلژلا دنع اک ثيدحلا ىوار ءاربلا وه « الجر ىصوأ غ ىنلا نأ ءاربلا ثیدح « عوفرملا ىناثاو فوقوملا

 نب ءالعلا ) هلوق ۰ هثيدح نم بیط# | هاور ريضح نب درسال كلذ عقوو « هلبق ىذلا بايلا ف ىرخأ قيرط نم

 ىف عبسو : بيررك لاق ليللاب لِي ینلا ءاعد ىف سابع نبا نع بيرك ثيدح « عفار نبا وه ( ىبأ ىتثدح بیسلا

بع نب هللا ديع نب ىلع نب دواد وه نہ ىنثدخ سابعلا دلو نم الجر تلف توانا
 نم هريغو ىذمرتلا هور « سا

 نب ىلع وه هيقل یذلاو بيرك وه لیقو « بیرک ال بيرك نع هل ىوارلا ليبك نب ةلس وه تيقلف لئاقلاو « هتبج

( هللا ديبع نع رشبو ی لاو ) لوق . ءاذحلا وه ( دلاخ نع ةبعش نعو ) نإ . سابع نب هللا دبع
 نبأ وه ىمي 



— ۲۳۳۵ — 

 عیرز نب ديزي ثيدح « مصاع نب ضفح نب رمع نبا وه هللا ديبع امبخيشو لضفملا نبا وه رشبو ناطقلا ديعس
 : اولاق ةريره ىبأ ثيدح « بيبح ىبأ نبا وه ديزي نع ثراحلا نب ورمعو ثيللا « مدقت اک معملا وه نيسح انئدح
 ىف مم ىمسو نيرجابملا ءارقف كلذ لئاق نأ ةالصلا ةفص رخاوأ ىف مدقت روجالاب روثدلا لهأ بهذ هللا لوسر اب

 لاق ءادردلا ىبأ نع امهالك خاص ىنأو ىضلا رع ىبأ قيرط نم هجرخآ ءادردلا وبأ ةلیلاو مويلا ىف ىئاسنلا ةياور
 ةريره ىبأ نع رخآ هجو نم طسوالا ىف ىناربطلاو دواد وبأ هجرخأ رذ وبأ اضيأ مبنم یتسو هللا لوسراي : تلق

 عوک الا نب صاع ةصق ىف عوكألا نب ةيلس ثيدح ؛ هسفن رذ ىلأ ثيدح نم هجام نباو ةمزخ نباو دحأ هجرخأو
 هللا دبع هنأ مدقت دجسملا ىف أرقي الجر للم ىنلا عم ةشئاع ثيدح « رمع وه مهما لجرلا نأ ىزاغملا ىف مدقت

 وبأ لاقو ) هلق . ریشق نب بتعم هنأ مدقت لجر لاقف |مسق لب ىنلا مسق هللا دبع ثيدح . یراصنالا ديز نبا

 سل ثيدح م ىوحنلا ىموم نبا وه یرقلا نوراه بدالا ىف فنصلا دنع اك مهاربا وه ( مالغ ل دلو یسوم

 نب بئاسلا ثيدح « ناحلم تب ماس مأ یھ ىأ تلاق سنأ ثيدح « ةالصلا ىف مدقت لجر ماقف ءاقستسالا ىف

 نع مزاح ىبأ نباو یدرواردلا . مدقت لابق ىصب ىنأف ةشئاع ثيدح « مت ملابنأ مدقت یتا یہ تبهذ ديزي
 يأ نم : لاقف هيبأ ريغل ىعدي لجر اذاف سنأ ثيدح « يللا داملا نب دادش نب هللا دبع نب ةماسأ نبا وه ديزي

 ىبأ نبا وه دعس ثيدح « ايمسن م دوب. زج نم نازوحم ىلع تلخد ةشئاع ثيدح « یمهسلا هللا دبع وه ةفاذح لاق

 یه هتلاغ نع هيبأ نع ةورع نبا وه ماشه ثيدح « مدقت اک ىربكلا محلا مآ یه ىل ةنبا الإ ىنثري الو صاقو

 هتاوخأو هتانب ىف رباج ثبدح « عويبلا ىف اهتيمست مدقت ةأرما فوع نب نمحرلا دبع جو“زتسلأ ثيدح ه ةشئاع

 . ناكام امبنأ مدقت مدقت نالجر ىفءاج ةشئاع ثيدح « دومسم تذب ةليبس نأ مدقت هتجوزو نیمسب نونأ مدقت

USی سر نأ نا ع عملا  EEE lS 

 یسوم ىلأ ثيدح « فاس ناره لاو دلاخ ییا نبا وه 0 يرلاو یمشلا وه رماع نع

 دبع رظتنن انک) لئاو وبآ وه قيقش ثيدح «یوارلا ىموم وبأ هنأ نظأو لجرلا مسي مل ىدان لجر الع الف

 وأ ةدحوملا ءابلاب ىسبعلا ةيواعم نب ديزي وه ( ساجت الأ انلقف ةيواعم نب ديزي ءاج ذإ ) دوعسم نبا ىنعي ( هللا
 دوعسم نب هللا دبع نايفس ىبأ نب ةيواعم نب ديزي كردي مو فوكلا ىمخنلا

 قاقرلا باتک

 مدقت (نيرحبلا نم لامب ةديبع وبأ مدقف) ىنزألا وه سیل و ىردبلا ىؤل نب رماع یب فيلح فوع نب ورمع ثيدح
 قاب له لجر لاقف ايندلا ةرهز نم کل جرخم ام کیلع فاخأ ام رثكأ نأ ديعس ىبأ ثيدح , فلآ ةئام ناك لاملا نأ
 اذه ىف كيأر ام سلاج هدنع لجرل لاقف لَم هللا لوسر ىلع لجر رم دعس نبا ثيدح « ةاكرلا ىف مدقت رشلاب ريخلا
 هاور ؛ ىرافغلا رذ وبأ وهف لوئسلا امأ ناراملاو لوئسلا : ةثالث هيف اذه ىف كيأر ام لاقف رخآ لجر رم مث هيفو
 د ىضلا ليعج وه راملا ريقفلا نأب رمشیام ىنايورلا دنسم ىف نکل ايمسي مل ناراملاو هقيرط نم هحيحص ىف نابح نبا



 س ۳۹

 عوجلا نم ضرألا ىلع ىدبكب دمتعال تنك نإ وه الإ هلإ ال ىذلا هللا لوقب ناك هنأ ةريره ىلأ نع دهاجم تیدح

 اسفن نوعبس مهنأ مدقت مبعداف ةفصلا لهأ قلا هفو مسي  ةنالف وأ نالف كل هادهآ اولاق نالا اذه نبأ نم هيفو

 اسنآ ىنأن انك ةداتق ثيدح , مهئامسأ درسب اونع ةيلحلا ىف معن ايأو نارعأ نباو یبلسلاو لیکالا ىف ک احلا نأو

 ( ثلاث لجرو نالفو ةريغم مهنم دحاو ريغ انريخأ میشه انثدح لسم نب ىلع انثدح ) هلق . مسی مل مئاق ةزابخو

 دلاخ ىنأ نب ليما وأ ةدئاز ىبأ نب ايركز ثلاثلاو « هقيرط نم لیعاعمالا هجرخأ ديعس نب دلاجب نالفب دارملا تلق

 ديعس ىبأو ةفيذح ثيدح هب ىعشلا نع ةعب رآلا نع ميشه نع دشار نب ىلع نب نسحلا قيرط نم ىناربطلا هجرخأ دقو

 ىف نأ كلذو ةئيبج همسا لجرلا اذه نإ ليق ىنوقرحأف تم اذإ هلهال لاقف هلمعب نظلا ”ىسي لبق ناک نم لجر ناك

 ةياور نم بيطخلل كلام نع ةياورلا فو اهنماجوزخ رانلا لهأ رخآ وه لجرلا اذه نأ ركب ىنأ نع ةناوع نأ حي

 تيبقدصأ ةريره نأ ثيدح نيقيلا ربا ةنيپج دنع ةنجلا لهأ لوقب ةئيبج نم لجر ةنجلا لخدب نم رخآ رمع نا

 لبس ثيدح ؛ ريرج نبا وه ناليغ نع نوميم نبا وه ىدبم « رخآ عضوم ىف هدنع اک ةعببر نب ديبل وه رعاشلا هلق
 سانلا ىأ لاقف ىنارعأ ءاج ديعس یبا ثي دح ؛ دابجلا ىف مدقت اک نامزق وه نيكرشملا ىف لتاقي لجر ىلا رظن دعس نبا

 ىبأ نبا وه ةرارز نع ةداتق ثيدح « مسي مل دومق ىلع یبارعآ ءا قبستال ءابضعلا تناك سنأ ثيدح « مسي مل ريخ

 نیبلسلا نم لجرو دولا نم لجر نالجر بتسا ةريره ىنأ ثيدحب یراصن الا رماع نب ماشه نبا وه ديعسنع ىفوأ

 ددعتلا ىلع لمحیف راصن الا نم هنأ حیحصلا ىف ةياور ىفو هر وأ ركب وبأ لسلا نآو ليق اف صاحنف ىد وهلا نأ مدقت

 فيك هلا ىناي لاق الجر نأ سنأ ثيدح « مسي مل ةنجلا لهأ لزب كرب الأ لاقف دولا نم لجر نأ ديعس ىبأ ثيدح

 وأ ه هلوقب مزاح وبأ ىنع نم ىردأ ام (دحال ملعم ايف سيل هريغ وأ لبس لاق) هل . مسي مل هبجو ىلع رفاكلا رشح

 مث ةشاكع ةصق ىف سابع نبا ثيدح م لالب نا وه ناملس ىنثدح یس والا وه هللا دبع نب زيزعلا دبع انثدح « هريغ

 « سنأ ةمع رضنلا تذب عيبرلا همأو ةقارس نب ةثراح وه ردب موي ةثراح بيصأ سنأ ثيدح « مدقت رخآ لجر ماق

 عدل ف) ) دوعسم نبا وه هللا دبع نع ىتايلسلا وربع نبا وه نيعلا حتفب ةديبع نع « ىعخنلا وه مهاربا انثدح

 دروتسملا لاقف هيفو ىعارخلا بهو نبا وه ةثراح نع دلاخ نب ديعم ثيدح « ةنيبج همسا نأ مدقت (رانلا لهآ رخآ

 ىربفلا دادش نبا

 ردقلا باتک

 یدارلا نارمع وه : تلق . رانلا لهأ نم ةئجلا لهأ فرعبأ هللا لوس راي لجر لاق نيصح نب نارمع ثيدح

 ب ىنلا دنع تنك ديز نبا وه ةماسأ ثيدحم ريسفتلا ىف رخآ عضوم ىف فنصلا دنع وهو هدنسم ىف ددسم هنيب

 ملف لوسرلا امأو زئانجلا ىف تنبلاو نيالا ةيمست ىلع مالكلا مدقت هسفنب دوحي اهنبا نأ هتانب یدح] لوسر هءاج ذإ

 فو سيق نب ةمرص وبآ وه لزعلا ىف ثيدحلا ايبس بیصن انإ لاقف راصنالا نم لجر ءاج ديعس بأ ثيدح « مسي

 انوزغ لاق هنأ ىرمضلا ورمع نب ىدجم قيرط نم ةفرعملا ىف هدنم نبالو ءانل أس لاق ديعس ىلأ نع فنصبل یزاغلا

 ىف مدقت لجر لاقف هدعقم بتک دق الإ دحأ نم مكنهام ىلع ثيدح ء ایبس انبصأف عیسیرلا ةوزغ إب ىنلا عم

 أ دنسم فو ىوارلا ىلع وه كلذ نع لئاساا نإ ليقو هتفرعام ةزانجلا بحاصو كلذ نع لأ ةقارس نأ ريسفتلا
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 كلذ نع لاس اضرآ رب نأ رازلاو ىزورملا ركل یال رع دنسم قو كلذ نع لأس ركب اا نأ دحأ دنسم نم رکی

 نب نسحلاو دنسملا تادايز ىف دمحأ نب هللا ديبع هج رخأ صاع نب جرش همحاو ىبالكلا ةيحللا ىذل كلذ لثم عقوو

 اذه مالسإلا ىعدي نم لجر لاقف میخ اندپش ةريره يآ ثر دح و هتي دح نم مہک ینارطلاو ةمننخ ىبأ نباو نايفس

 لاقو) هلوق . ىعازخلا نوجلا نأ نب متك أ هعبت ىذلاو مدقت اک نامرق وه هوحن دعس نب لوس ثيدحو رانلا لهأ نم
 بابل ىبأ نا وه ) ةد ینرخآ جرج نبا

 تأ رافكلا ور وذنلا و نامألا باتک

 ىبأ ثيدح مهنم دحاو مسي | ةأرملاب ىز ینلا فيسعلاو نیمصاختلا ةصق ىف دلاخ نب ديزو ةريره ىبأ ثيدح
 دحأ هللا وه لق أرقي الجر عمس الجر نأ ديعس ىنأ ثيدح , ةيبتللا نب هللا دبع وه الماع لمعتسا ىدعاسلا ديبح
 لكأ ىف ىموم ىبأ ثيدحح « نآرقلا لئاضف ىف مدقت اک نامعنلا نب ةداتق وه "یراقلاو هسفن ديعس وبأ وه عماسلا
 توم ةصق ىف ةماسأ ثيدح « ثيدحلا ىوار مدهز هن) ليق دقو هللا يت نم ىذلا حالا لجرلا مما فرعأ مل جاجدلا
 ريخ سانلا ىأ هلع ىنلا لئس هللا دبع ثيدح م ةدايع نبا وه دعس لاقف هيفو ابيرق مدقت 2 هللا لوسر تاب نبا

 هنع لوئسلا مهبأو جحلا ىف ريخأتلاو ميدقتلا نع لئاسلا ةصق ىف ورمع نب هللا دبع ثيدح و لئاسلا مسي مل فرق لاقف
 ثيدح م دالخ هنأ مدقت هنالص "یا ىف ةريره ىنأ ثيدح كلذك كلذ ىف سابع نبا ثيدحو « ملعلا ىف مدقت انه
 نأ هلهأ ماف ء فيض مدنع ناکو بزاع نب ءاربلا ثيدح مهل مدقت اک شيشفجلا وه یل بحاص ىف تلزن ثعشألا
 ثيدح ه مسي مل فيضلاو هلاخ راين نب ةدرب ىبأ نع كلذ ىور ءارلا نأ باوصلاو انه عقو اذك ثيدحلا ارحبذي
 ابنأ مدقت همأ ىلع ناك رذن ىف یفتسا هنأ ةدابع نب دعس ثيدح « سا مأ یه هتج وز ديسأ ىبأ سرع ىف دعس نب لوس

 مآ هتخأ مماو ىنبجلا سماع نب ةبقع وه ترذن ىتخأ نإ لاقف لجر ىنأ لاق سابع نبا ثيدح « دوعسم تب ةر
 سابع نبا ثيدح ه ليق امف ليئارسا وبأ هنأ مدقت هسفن اذه بیذعت نع یغل هللا نإ سنأ ثيدح ه مدقت اک لابح
 هلأس رم نبا ثيدح م ةفيلخ دلاو رشب وه نوكي نأ لمتحي هنأ جحلا ىف مدقتو ايمسي مل اناسنإ دوقي ناسنإب س
 « كلذ نع رع نبا تلأس نيريس تنب ةي رك نأ ىنارطلل طسوالا قو مسي مل موصأ نأ ترذن ىنإ لاقف لجر
 رد راج ثيدح « ىضايبلا رخص نب ةيلس هنإ ليق هنأ مدقت ناضمر ىف هتأم ا ىلع عقو ىذلا ىف ةريره ىبأ ثيدح

 رمحأ لجر ةصق ىف مدهز ثيدح ه ىطبقلا بوقعي مالفلاو روكذم وبأ ديسلا نأ مدقت « امالغ راصن لا نم لجر
 لعآ هللاو حيبص نبا وه ( عیبرلاو ماشهو ) هلوق ٠ ابی رق مدقت ىلاوملاب هيبش

 ضئارفلا باتك

 وبأ لثس لیبحرش نب ليزه ثيدح ىربكسلا کس مآ یھ یل ةنبا الإ ىنثري سیلو صاقو ىبأ نب دعس ثيدح
 مبطعب ةيمسل مدقت دقو موبأ نم ةدع هيف ناب ىنب نم ةأرما نينج ىف ىضق ةريره ىبأ ثيدح لئاسلا مس مل ىموم
 نهن مدقت رياج تاوخآ ةيواعم ىنب نم ىرخالا ةأرملا نأ هيبأ نع حیللا بأ ثيدح نم قييبللو « بطلاو ىضرملا ىف
 وه ( سی ردا سدح ةماسأ یا تاق ) هلوق . ىراصنالا تباث نبا وه باوبآلا هذه ىف روكذملا ديزو نيمسب 0

 ةعمز ةدلو نبا ثیدح« ريسفتلا ىف مدقت ناعللا ىف رع نبأ تيدح فرصم نبأ وه ةحلط نع یدو الا ديزي نیا

 ةمدقلا # ۳ م
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 اهریظ یرخآ ةياور فو (هعم تنک ام اذکو اذک تيطعأ ول ةريرب لوق ) مست مل ةديلولا نأو نحرلا دبع هنأ مدقت |

 نرقم نب ناعنلا وه منم موقلا تخأ نب) سنا ثيدح « ثيغم ابجوز مسا ابجوز نم
 هاو اذهو عينم نب دحآ هاور

 قح ىف سيقلا دبع دفول اضيأ هلاقو ك احلا هاور ناوزغ نب ةبتع قح ىف شيرقل كلذ لثم عقوو راصنالل هقح ىف

 رک اس٥ نبا هجرخأ مماعم نب ريبج قح ىف بلطملا دبع ىنبل هلاقو هل ةباحصلا ىف نكسلا نبا هاور ىدبعلا خرمشم

 امبعمو ناتأرما تناك ةريره ىبأ ثيدح « دعس نإ هاور ىسرافلا دیشر هب ىنع مبنم موقلا ىلوم هلوقو هتمجرت ىف

 . اومسي مل امهانبإ

 دودحلا باتك

 هللا كازخأ موقلا ضمب لاقو هلوقو « نایعنلا وه هوب رضا لاقف برش دق لجرب قب ینلا یتآ ةريره ىنأ ثيدح

 ةشاع ثيدح < اراح بقلملا هللا دبع ةصق ىف ربع ثيدح ىف لئاقلا هب رسفيو قبلا هاور باطخلا نب رع وه

 نأ ةشئاع ثيدح ىف دعب ةروكذملا یهو دسالا بأ تنب ةمطاف ىه ةأرما ىف لب ىنلا ملك ةماسأ نأ اء هللا ىضر

 قأت تناكف ةأرما دي عطق ب ىنلا نأ دعب ةشئاع لوقب دارملا یهو تقرس ىنا ةيمورخلا ةأرملا نأش مبمهآ اشيرق

 ثيدح ه ةينادمملا ةحارش ىه ةأرملا مجر نيح ىلع ثيدح « ةرابطلا ىف مدقت نيينرعلا ف سنأ ثيدح « كلذ دعب

ر ىنأ ةريره ىنأ ثيدح ظ زعام وه لسأ نم الجر نأ رباج
 ةأرملاو « زعام ره هنع ضرعأف تینز ىنإ لاقف لج

 ىكحو « سینآ نب هللا دبع هلتقف بره ال هجر ىذلاو ةريپم دعس نبا تاقبط ىفو ةرينم ليقو لازه ةاتف ةمطاف

 لوقو « دعس نبا هركذ هوجر نيذلا سأر هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ ناك وربع هنأ جرج نبا نع م احلا

 نأ مدقت نيينازلا نييد وهلا ةصق ىف ربع نبا ثيدح « نمحرلا دبع نب ةلس وبأ وه ارباج عم“ نم ىتريخأ یرهرلا

 مدح عضوف هلوقو لصفلا اذه ىف ررك دقو مسي ۸ ىدوهلاو نآرقلا ماكحأ ىف ىبرعلا نبا كلذ ركذ ةرسب ةيدوهلا

 ىف مدسقت اک كلذ تبث نإ رخص نب ةملس وه ( ناضمر ىف عماج ىذلا بقاعي مو ) هلق . ايروص نب هللا دبع وه

ت هيفو ملي ىنلا ةايح ىف تام ةدعاس نب موع نآ ءز نم ىلع در هفو
 نب سيق نب تا وه لق مييطخ دش

نب پایا وه راصنالا لاو لاقف هفو ساش
لف دەس ملتق لئاقلا امأو هربغ و كلام هاور رذناا 

 شما دوس م هفرعأ م
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 مدقت فيسعلا ةصق ىف دلاخ نب ديزو ةريره ىلأ ثیدح « سابللا ىف مدقت انالف رع جرخأو انالف جرخأو سابع نبا
 نب نمرلا دبع ثيدح « ناعللا ىف مدقت دوسأ امالغ تدلو ىتأ رمأ نإ لاقف ىنارعأ ءاج ةرب ره ی :أ ثيدح « ابیرق

 مل لصاوت كن] لاقف لاصولا نع ىلا ىف ةريره ىلأ ثيدح م رايف نبا ةدرب وبأ وه هب ینلا عم نبع رباج
 . حاکسلا ف مدقت نينعالتملا ی سايع ناو دعس نب لبس ثول ؛ مد

 ثيدحلا یوار دوعسم نبا وه ( مظعأ بنذلا ىأ هللا لوسر اي لجر لاق ) دوعسم نبا وه هللا دبع ثيدح

 ةرجشب یم ذال مع ابعطقف یدب برضف انلتتفاف ارفاک تيقل ین دادقملا ثيدح ه رخآ هجو نم فنصملا دنع عقو اك

 دبع ثيدح ه ديلا عوطقم نكي ملدادقملا ناف اعرقو ال اريدقتو اضرف تلصح ةلئسملا نظأو لوتقلایما فرعأ مل

 ليب اه هيخال هلتق ىف مدآ نب ليباق وه ( اهنم لفك لوآلا مدآ نبا ىلع ناك الإ اءلظ سفن لتقت ال) دوعسم نبا ره هللا

 ىلا مكي هلا لوسسر انثعب ديز نب ةماسأ ثيدح مه اهرزو هيلع قبب ةئيس ةنس نسف الظ لتقلا نس نم لوأ ناكف

 ه دابجلا ىف مدقت اک سادرم لوتقلاو مسي مل یراصنالا الجر راصنالا نم لجرو انأ تحلو ةنيبج نم ةقرحلا
 ثيدح و ايمسي مل ةيراج سأر ضر ايدوبي نأ سنآ تبدح ه ىلع وه لجرلا اذه رصنال تيهذ فنحالا ثيدح

 سابعلا وه شبرق نم لجر ماقف هيفو ماعلا ىف مدقت ةيلهاج لا ىف مهل ليتقب ثيل ىنب نم الجر ةعازخ تاتق ةريره ىأ

 یآ نع مرضعب لاقو ) هو ۰ "7 هاش هل لاقي شيرق نم لجر ماقف ةبيش ىبأ نبا فنصم فو یرخالا ةياورلا ىف اك
 عييرلا تخأ تحرج ثيدح و كشلاب مین نآ نع معلا ف یراخبلا هاور ىلهذلا ىحي نب دم وه لئاقلا ( ميعن

 هذه نال ددعتلا لمتع سا نكل عيبرلا ة ةصق ظوفحاو سنأ نع تبا نع ةيلس نب دامح ةياور هذه اناسزا

 ةملس ثب دح و صاملا نآ نب کما هنأ مدقت لس ىنلا تیب ىف علطا الجر نأ سنأ ثيدح « ترک كلت و تحرج

 نازمع ثيدح م ريض> نب ديسأ هنأ مدقت رماع اب انعمسأ مهنم لجر لاقف عوک الا نب رماع ةصق ىف عوک الا نبا

 یناسنلا دنع هب حرصم وهو هریجآ ضوضعلاو ةيمأ نب ىلعي صاعلا نأ مدقت لجر دي ضع الجر نأ نيصح نبا

 رضنلا ةنبا نأ سنأ ثيدح ه ريجألا مسي لو ىوونال لسم حرش ىف عقو ام فالخ هسفن ةيمأ نب ىلعي ةياور نم
 نيلجر نأ ىعشلا ثيدح و ابمسا تفرع ام ةموطلملاو سن ةمع رضنلا تاپ عيبرلا ىه رضنلا ةبا « ةيداج تمطل

 ليصأ همسا لوتقملا ةليغ لتق امالغ نأ رمع نبا ثيدح م مهءاسآ فرعأ مل قرس هنأ لجر ىلع تع دنع ادهش

 اومسي لو مهدعاس لجرو اهمداخو ابقیدصو ىصلا ما ةأرملا ةعبرأ مآ فلژلا دنع عقو لتاقلاو قبيلا هاور

 فرعآ ۸ ( ليتق ىف زيزعلا دبع نب رمع بتکو ) هلق . قيلعتلا قيلغت ىف اهتنيب ةصقلا قییبلا مث یواحطلا حرش دقو

 انيا نحرلا ديعو هللا دع درس برو مع ارفع ارفن نأ ةمثح ىفأ نب لبس ثيدح و همسأ

 ةسبنع وه ةيالق دال كلذب بطاخلا سنأ ثدح دق سيل وأ موقلا لاقف نيينرعلا ركذ ىف ةبالق ىبأ ثيدح ى لبس

 ليقف مبنم لجر جر اوئدحتف راصنالا نم رفن لخد هيفو ء ةرابطلا ىف تمدقت نيين رعلا ءامسأو صاعلا نب ديعس نبا

 ( ةيفلسلا ةوبط ۲۳ س ؟5١ ص ١ + ۱۱۲ ثيدحلا حرش ) طافلاب ةياورلا هذه ىلع رجح نبا ظناحلا مكح (۱)
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 دقو هيف ةمشح نأ نب لبس اهاور ىلا ةصحمو ةصيوح ةصق یه ةمقلا هذه
 ةيلهاجلا ىف مهل افيلح اوملخ ليذه تناك

 ه اضيأ مماسآ ىلع فقأ مل مدن مث ةماسقلاب الجر داقأ ناورم نب كلملا دبع ناکو هيفو ءالؤه ءاسآ ىلع فقأ 1

ةريرهیآ تبدح ه ابرق مدقت رجحلا نم علطا ىذلا ىف لرسو سفأ ثيدح
 مدسقت اتلتتفا ليذه نم نيتأرما نأ 

 ورم نبأ وه نيسحلا انثدح دايز نبا وه د>اولا دبع انثدح «هلبق هيف ام ةيقب انيب و ةكيلمو فيطغ مأ امهنأ

مل ىنمطل راصنالا نم الجر نإ لاق ابد وب نأ ديعس ىفأ ثيدح ه ىميقفلا
 ىبآل ةصقلا هذه لثم عقوو ىراصنالا مسي 

 . هنايب مدقت اک امهنع هللا یضر رمعلو ركب

 نيد" راا باتدك

 لوسر اب لجر لاق دوعسم نبأ ثيدح م رظنب رئاكلا ام لاقف لجر ءاج ورمع نب هللا دبع ثيرديح

 اوعدا نيذلا مهنأ انمدق دق مهقرحأف ةفدانزب ىلع أ ةمركع ثيدح م رظنب ةيلهاجلا ىف انلع ام ذخاونآ هللا

ل نييرعشألا نم نالجر ىعمو تلبقأ یموم ىنأ ثيدح م ةيمإلا هيف
 نأ دعب دترا یذلا ىدوبيلا ةصق هيفو امهفرعأ م

آ ثيدح م هفرعأ مل مكيلع ماسلا لاقف ىدوبي رم سنأ ثيدح م همسا فرعأ لو لس
 ىذ نب هللا دبع ءاج ديعس ی

 وهو ةرصيوخلا وذ ءاج اضيأ ديعس یآ ةناور نم فئمملا دنع مدقت هللا لوسر اي لدعأ لاقف یمیمتلا ةرصر وخلا

ذه ماو ةأراا ىدث لثم ةييدث ىدحإ لجر مبتيأ ثيدحلا اذه فو بوصأ
 اک عفان ربنلا ةعقو ىف لوتقملا روكذملا ا

 ىلع ناقر_فلا ةروس أرقي مکح نب ماشه تعمس رع ثيدح ه ىلجبلا ببشالا هسا هلتاقو مدقت
 مل ةديثك فورح

لع همالك ىف ديبمتلا ىف ملأ دبع نب ربع وبأ نيب هلي هللا لوسر اهينئر قي
 (هنباال ناقل لاق اک ) هلوِق . ثيدحلا اذه ى

 نأ مدقت قفانم كاذ لجر لاقف كلام نيأ لجر لاقف نابتع ثيدح م. فراماا ىف هبيتق نبا هركذ نایراث هنبا مسا

لق ۰ رخالا مسی مو نيذه دحأ ثيدحلا ىوار نابتع
مدقت اک ةديبع نب دعس وه ( نالف نع نيصح نع ) ه

 مدقتو 

 ةأرملا ةيمست

 ليحلا كرتو هاركإلا باتك

 ىلأ نبا وه لیعاسا نع ماوعلا نبا وه داع انثدح : هيودعس بقلملا ىطساولا وه ناميلس نب ديعس انثدد

 ىف مدقت ربدملا ىف رباج ثيدح ه حاکنلا ىف مدقت ماذخ تنب هاسلخ ثيدح م مزاح ىلأ نبا وه سيق نع دلاخ

عقو ةرامالا قيقر نم ادبع نأ ديبع ىبأ تنب ةيفص ثيدح م قتملا
 ىلأ ثيدح « اهفرعأ ۸ سا نم ةديلو ىلع 

 كاخأ رصنا سنأ ثيدح م قوداص هنأ مدقت كلم ابيف ةيرق ام لخدف ةراسب مالسلا هيلع مهاربا رجاه ةريره

دقت سأرلا رئاث ايبارعأ نأ ةحلط ثيدح م رظنب امولظم هرصنأ هلل لوسر اب لجر لاقف
 ثيدح ه ناميإلا ىف م

 ل-جر هل ىنلل رک ذ رمع نبأ ثيدح و م دقت اک دوعسم تنب ةرمع ىه همأ ىلع رذن ىف ةدابع نب دعس ىفتسا

 ىبأ نبا وه رفعج دلو نم ةأرما نأ دع نبا وه مساقلا ثيدح م مدقت اك ذقنم نب نابح وه عوييلا ف عدخم

 اهوبأ اهيادو بلاط یبا نب رفمج نب هللا دبع تنب مودك مأ یه ةهراك یهو الو ابجوزي نأ تفوت بلاط
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 نم ةأرما ةصفل تدهأف ) هلوق . رفعج نب دمت نب مساقلا امع نبا ابجوزق ةيواعم نب ديزي اهل بطاخلا ناكو

 . سل (ابموق
 ریبعتلا باتيك

 هسف ىردخلا دیعس ىلأ ثیدح و مسی ملهنأو مدقت مانملا ىف ةليللا تيأر ىنإ لاق الجر نأ سابع نبأ ثيدح

 مكسملا هركذ قيدصلا ركب وبأ وه كلذ نع لئاسلا هتلوأ اف اولاق هرج صيق ةيلعو باطخلا نب رمع لع ضرعو

 مالسلا ةيلع.ليريج وه ريرح نم ةقرس ىف كلمحي كالا تيأر ةشئاع ثيدح ه ثيدحلا اذه ىف هرداون ىف ىذمرلا

 ةياورلا ((ثيدحلا ىف هلك مرضعب هجردأو نامزلا برقا اذإ ةريره ىبأ ثيدح ىف) هلوق ٠ ىذمزاا ةياور ىف اک

 . فوع ةياور ةلصفملاو ماشهو سوی و ةداتف ةياور ةجردملا

 یوارلا ديسأ لئاقلا نأ مدقت انالف تامعتسا هللا لوسر اي لاقف مع ىنلا نأ الجر نأ ريضح نب ديسأ ثيدح

 ىنب ىنعي نالف یو نالف یب لوفآ نأ تاش ول هنع هلا ىضر ةريره ىنأ ثيدح ه صاعلا نب وربع نالفب دارملاو
 ثيدح و ةالصلا ىف امدقت هوحن ىموم نأ ثيدحو دجسملا ىف ماپسب لجر صم رباج ثيدح + ةيواعم ىبو ناورم

 ىريجلا نمحرلا دبع نب ديمح وه نمحرلا دبع نم ىسفن ىف لضفأ رخآ لجرو ركب ىلأ نب نمحرلا دبع نع نيريس نبا
 یتثدخ هيف ) هلوق : یرضحاو ربع نب هللا دبع وه ىرضحلا نبا قرح موي ناك ايلف هيفو « جحلا ىف فئصملا هام

 دبع نب هللا دبع انثدح ) هلق . ةلوه دعس نبا اهامسو طايخ نب ةفيلخ هرك ذ ةيلجملا ةلاه همأ مسا ( ىبأ نع ىأ

 قاس امئإو لازتعالا سأر ديبع نب وربع وه همس مل لجر نع ديز نبا وه دامح انثدح . ىجحلا وه ( باهولا

 نبا وه هريغو حيرش نبا وه ةويح انثدح « ىرقملا ديزي نب هللا دبع انثدح « هيف هطلغ نيبيل هقيرط نم ثيدحلا

 ًاريمأ ناك امل كلذ ناكو فسوب نبا وه جاجحلا ىلع.لخد هنأ عوك الا نب ةبلس ثيدح 5 یاربطلا هاور اک ةعيمل

 انيلع جرخ ريبج نب دیعس ثيدح م ةفاذح نب هللا دبع وه هيبأ نع لئاسلا ةصق ىف سنأ ثيدح م هنیدلا ىلع

 ه نافع نب ناثع وه اذه ملكت الأ ةماسأ ثيدح م ىكسكسلا رشب نب ديزي وه لجر هيل انردابف رمع نب هللا دبع

 لاقف ةمربش نبا ىلإ ءاجو ) هلق . مدقت اک زيوربأ تذب ناروب یه یرسک ةئبا اوكسلم اسراف نأ ةركب یبا ثيدح

 دمع ىنريخأ « ذئموي ةفوكلا ريمأ ناكو « سابع نب هللا دبع نب لع نب دم نب ىموم نبا ىنعي ( ىسيع ىلع ىنلخدأ
 . ديز نب ةماسأ ىلوم وه ( ةلمرح نأ ) رفابلا رفعج وبأ وه ىلع نبا

 ماكحآلا باتک

 ةصقلا هذه ىف ریمالا نأو ازاج هيف نأ مدقت راصن الا نم الجر مهلع رهأو ةبرس لَم ینلا ثعب ىلع ثيدح

 ناك ديعس ايأ نأو ةفاذح نب هللا دبع نيپعت دمحأ دنسمو هجام نبا ينو ىرجابم وهو يمبسلا ةفاذح نب هللا دبع ره



 بس ۴(۲ تن

 طسوالا ىف نأ الإ امسي ١ او مدت یوق نم نالجرو انآ تاخد یسوم يآ ثيدح م نيرومأملا ةلمج نم

 وه ( ابدنجو ) زرع نبا وه ( ناوفص تدبش ) دلاجم نب فيرط ةميمت ىبأ ثيدح و همع نبا امهدحأ نأ يناربطال
 لوقي اسلأ تعمس تباث ثيدح م بدالا ىف مدقت ةعاسلا یتم لأس ىذلا لجرلا ىف سنأ ثيدح م ىلجبلا هللا دبع نبا

 بتك) هلو . ابرق مدقت دوت مث لسأ الجر نأ ىسوم ىبأ ثيدح م امیفرعآ مل ةنالف نيفرعت هلهأ نم ةأرمال

 نالف لجأ نم ةادغلا ةالص نع رخأتال ین لاقف لجر ءاج دوعسم ىبأ تيد ه هللا ديبع وه ( هنبا ىلإ ةركب وبأ

 نب ذاعم وه ليقو ىلعي یبا دنسم ىف اك بمک نب ؟ىبأ مامإلاو ثراحلا نب ماس ءاج ىذلا نأو ةعامجا ةالص ىف مدقت

 نب ىلعي وه ( دودحلا ىف هلماع ىلإ ربع بتكو ) هلو . مدقت اك ةنمآ ىه هتأرما قاط هنأ ربع نبا ثيدح لج

 دعس نب لبس ثيدح مه ه"دغ ميرحتلاب ام اع ناك نإ هفيضم ةأرماب فز لجر ةصق ىف هيلإ بتك نیلا ىلع هلماع ةيمأ
 ۱ من ةبلس مأ ثيدح ه مدقت اك زعام وه تينز ین لاقف لجر ىثأ ةريره ىبأ ثيدح « ناملا ىف مدقت نینعالتلا ىف

 . نيمصتخما مس مل هنكل اهيلعي نم بهذو اباهأ كلم اضرأ ناك هيف مصتخلا نأ قازرلا دبع فنصم ىف "ل] نومصتخت

 دابجلا ىف مدقت بلسلا ىف ةدانق ىبأ ثيدح ه مسإ مل ( ريمالا تا لاقو ) ةدابشلا ناسذ] هلأسو ( يرش لاقو ) هلق

 دقو ) هلوق ٠ امسي مل ىح تنب ةيفص ةصق ىف راص:الا نم نالجر رم ثیدح و بلسلا ذخأ ىذلا ىثرقلا مس لو

 دبع نبأ وه ( ةبلس وبأو رمعو ركب وبأ مهف ) هلوق . همسا فرعأ مل ( ةبعش نب ةريغملل ادبع نافع نب ناثع باجأ

 رسف اك فسوي نب جاجحلا وه انناطلس ىلع لخدن انإ سانأ هل لاق ربع نبا ثيدح م ةثراح نبا وه ديزو دسالا

 تارفلا نب دوعسم ىبأ ءزج ىف انيورو طسوألا ىف ىناربطلا هاور اك ىناييشلا قمسإ وبأ وه لئاسلاو تايناليفلا ىف
 لمتحي ةلالث ءالؤبف ًاضيأ كلذ نع ربع نبا لأس ءاثعشلا ابآ نأو ًاضيأ ربع نبا كلذ نع لأس ريبزلا نب ةورع نأ

 ثيدح ه مست مل ةمآلاو نمحرلا دبع وه ةعمز ةديلو نبا ىف دعس ثيدح ه سانأ ىوارلا لوقب دارملا اون وكب نأ

 آو دلاخ نب ديز ثيدح ه ایرق مدقت لجر رد رباج ثيدح ه شيشنجلا هنأ مدقت لجر و "ف تلزن ثعشالا

 ىلع مث اوعمتجا ربع مهالو نيذلا طهرلا نأ ةمرخم نب روسملا ثيدح ه اومسي مل مهنأ مدقت فيسعلا ةصق ىف ةريره

 ثيدح ه مهنع هللا ىضر فوع نب نمحرلا دعو ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو صاقو ىبأ نب دعسو نايثعو

 تلاقف اهدي ةأرما تضبقف ةيطع ما ثيدح « مدقت اك تباث نب سيق وه كعو هباصآ مث عسباب ايبارعأ نأ رباج
 دقو ) هلوق . مست مل “یش ىف هملکست لب ىنلا ةأرما تتأ معطم نب ريبج ثيدح م زئانجلا ىف مدقت ىنتدعسأ ةنالف

 . ةفاحق بأ تنب ةورف مأ یه ( تحان نيح ركب بأ تخأ ربع جرخأ

 دحاولا ربح ةزاجإو ىنعلا باتك

 ىف سابع نبأ ثيدح م ذاعم نبا وه دعس لبق اذه نم لاق یس رع ىباخضأ نم احلاص الجر تيل ةشئاع ثيدح

 سنأ ثيدح ه باتكلا لئاوأ ىف امدقت ةلبقلا ليوحت ىف ءارلا ثيدحو ردع نبا ثيدح م ناعللا ىف مدقت نينعالتملا

 راصت الا نم لجر ناك رمع ثيدح م هريغو عويبلا ىف مدقت تمرح دق رثلا نإ لاقف تأ م ءا ةحلط ابآ قم تنك

 ثعب لَم ىنلا نأ ىلع ثيدح م مدقت اک ىلوخ نب سوأ وه نوكي اب هتيتأ هتدبشو علي هللا لوسر نع باغ اذإ
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 ةجردلا ىلع دوسأ مالغ اذاف تج رم ثردح م مدقت اك یمپسلا ةفاذح نب هللا دبع وه الجر مهلع سأو اشيج
 باتکلاب ثومبلا « نيرحبلا مظع ىلإ هعفدي نأ هرمأف ىرسك ىلإ هباتكب ثعب سابع نبا ثيدح م مدقت اك حابر وه
 ثيدح م كلذ عيمج مدقت دقو زمره نبا وه ىرسكو ىواس نب رذنلا وه نيرحبلا مظعو ةفاذح نب هللا ديع وه
 هدنسم ىف دحأ هاور ةثراح نب ءامسأ وه كموق ىف نذأ ملسأ نم لجر لاق يب هللا لوسر نأ عوک الا نب ةيلس
 تذب ةنوميم یه ةأرما مهتدانف بضلا محل ركذ ىف رع نبا ثيدح م موصلا ىف مدقت دقو ءامسأ نب دنه ةمجرت ىف
 ۰ ىنلا جوز ث راخلا

 ماصتعالا باتك

 لاق لئاو بأ نع , ناميالا ىف مدقت اک رابحالا بعك وه رمعل دوهلا نم لجر لاق بابش ن, قراط ثيدح
 ىنذمرتلا هاور ليئاكيمو ليربج مهنم ىمس هکشالم تءاج رباج ثيدح م ىبجحلا ناثع نبا وه ةبيش ىلإ تسلج
 ةفاذح كوبأ لاق ىبأ نم هللا لوسر اي لاقف لجر ماقف ءايشأ نع لَ لوسر لثس ىموم ىبأ ثيدح ه لیعاعالاو
 « سش دبع نب ةعيبر نب ةبيش لوم ماس نب دعس وه ةبيش لوم ملاس كوبأ لاق بأ نم لاقف رخآ ماق مث هللا دبع وه
 رانلا لاق هللا لوسراب ىلخدم نيأ لاقف لجر ماقف ةصقلا هذه ومن ىف سنأ ثيدح م ناميالا باتك ىف هتخوآ دقو
 نينعالتملا ف لهم ثيدح و ىميقلا ةرارز نب دبعم نب عاقعقلا وه ( هريغب رخالا راشأو ) هلوق . لجرلا اذه مسي مل
 تءاج دیعس ىلأ ثیدح 5 ةع نبا وه هريغو حيرش نب نمحرلا دبع ىنثدح بهو نبا ىنثدح < ناعللا ىف مدقت

 نيتنثا وأ ةأرما تلاقف هيفو نكسلا نب ديزي تاب ءامسأ ىه كئيدحب لاجرلا بهذ تلاقف يقلب هلا لوسر ىلإ ةأرما
 امالغ تدلو قأرما نإ لاق ايبارعأ نأ ةريره ىبأ ثيدح م رئانجلا ىف مدقتو *یاه مآ وأ ماس مآ وأ رشبم مأ یھ
 نأ ترذن ىأ نإ تلاق ةأرما نأ هنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح م ةدانق نب مضض وه ىبارعألا نأ مدقت دوسأ
 ه سيق هما نأ مدقت عباب ايبارعأ نأ رباج ثيدح ۾ ةشئاع اہم ا ليقو « ىنبجلا هللا دبع نب نانس ةع انآ مدقت جحت
 تدوش ول فوع نب نهرلا دبع نع سابع نبأ ثیدح ه ليباق هنأ مدقت لوآلا مدآ نبا ىلع ناك ال هللا دبع ثيدح
 تدبشأ هنع هللا یضر سابع نبا لّدس سباع نب نمحرلا دبع ثيدح ه دودحلا ىف مدقت لجر هاتآ نينمؤملا ريمأ
 مسا نأو مسي مل لجرلا نأ ارارم مدقت اينز نيذألا نييدوهلا ىف رع نبا ثيدح ٠ حابر يأ نب ءاطع لئاسلا ديعلا
 ةيمأ نب ناوفص مهنم نأ مدت انالفو انالف نعلا مهللا رجفلا تونق ىف ءاعدلا ىف رمح نبأ ثيدح ه ةرسب ةأرملا
 داوس وه یراصن الا ىدع ىنب اخآ ثعب ب ینلا نأ ديعس آو ةريره يأ ثبدح و اهرغو ماشه نب ثراحلاو

 انثدح «یراصنالا بوبأ وبأ وه هباحصأ ضعب ىلإ اهوب رق لصبلاو موثلا لك أ ىف رباج ثيدح م مدقت اک ةيزغ نبا
 نب نمحرلا دبع نب مهارب] نب دعس نب مهاربإ نب بوقعي وه یمعو ىبأ ىتثدح ه مهارب] نب دعس نب هللا دبع
 ىف مك لكش تب ءامسأ یه ضيحلا مد نع لأست ةأرما تأ ةشئاع ثيدح ه اهمسا فرعآ مل ةأرما هتتأ هيفو فوع
 هنلب ال راصن لا نم لجر لاقو ةشئاع نع ةيبأ نع ماشه قيرط نم كفإلا ثيدح ىف ) هلق . هيفام مدقت دقو سم
 م احلا هاور بوبآ وبأ راصن الا نم كلذ لئاق ( مظع ناتهب اذه كناحبس اذهب ملکتن نأ انل نوكي ام كناحبس كلذ
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 ثیدح قرط ىف یرجالاو نییماشلا دئسم ىف فاربطلاو اضريغو ىدقاولاو قع) نبا قيرط نم هريغو ليلكإلا ىف

 لاق هنأ بعک نب هدأ نع اضيأ یورو « ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع قانمارلا ءاطع قيرط نم ایهالک كفإلا

 نبا نع لقن « ًاضيأ نامعتلا نر ةداتق نع ىورو ىدقاولا قيرط نم انآ ماحلا هاور « ليفطلا مأ هتأرمال كلذ

 . هباتك ىف هرأ لو لاوكشب

 ىلا ثعب ةشئاع ثيدح هم نآرقلا لئاضف ىف مدقت دحأ هللا وه لق أرب الجر عم الجر نأ ديعس نآ ثر دح

موثلك وه ليق دحأ هللا وه لقب متخيف مهتالص ىف هباحصأل أرقي ناکو ةيرس ىلع الجر قلب
 مال رظن هيفو مدما نب 

 فوصتلا ةفصل.هازعو مدهز نب موثلك راطعلا ديشرلا طخ تدأرو لاتفلا لوزن لبق ةرجملا لوأ ىف تام هنأ اوركذ

 لوسر ءاج ديز نب ةماسأ ثيدح م اذه ىلإ هلبق ىذلا نم لاقتناو طلغ وهو نامعنلا نب ةداتق لاقيو « رهاط نبال

 وبأ دايز نب ىحي وه ( الع *ىش لك ىلع رهاظلا ىع لاق ) هلو . رانج لا ىف مدقت هتانب یدح) لوسر ړل هللا

 ةريره بأ ثيدح ه ةفرط نب ممت هنأ معز نم موو ةملس نبا وه ( ممت نع شعالا لاقو ) هو ٠ ءارفلا ايركز

 نب دواد نب ديعس وه ( كلام نع ديعس هاور ) هلق . ىزافملا ىف مدقت ىدع نب بیبخ لتق ةصق ىف هنع هللا ىضر

 كسب هللا نإ مساقلا ابآ اي لاقف مقلب ىنلا ىلإ باتكلا لهآ نم لجر ءاج هللا دبع ثيدح ه ىربنرلا رباز يآ

 نع ورم نب هللا ديبعو ةناوع وبأ « مرابحآ نم ربح هنأ هقرط ضعب قو مسي مل هنأو مدقت عبص] ىلع تاومسلا

 ه٠ لجرلا اذه مسي مل كتقان كردأ نارع اي لاقف لجر ىناتأ مث ناربع ثيدح ه ىفوكلا ريمع نبا وه كاملا دبع

 وه هيخآل رذ وبأ لاق سابع نبا ثيدح م هتأرما شحج تنب بلیز ىنعي وکشپ ةثراح نب ديز ءاج سلأ ثيدح

 ىف ديعس أو ةريره نأ ثيدح ه ىميقلا ةرصيوخلا وذ وه نينيعلا رئاغ لجر لبقأف ديعس یآ ثيدح ه سينأ

 بوقعي وه یمع انثدح « دعس نب هللا دبع انثدح . ةئيبج هنأ مدقت اهنم اجورخ رانلا لهأ رخآ رک ذ هيفو ةعافشلا

 زب يا تانب ضعبل نبا ناك ةماسأ ثيدح ۾ نح رلا دبع وه ةركب ىبأ نب دمع نع بويأ « دعس نب مهارب] نبا

 مس مل ناسنإ قشب تءاج ىلا ةأرملا نأ مدقت « دواد نب نايلس ةصق ىف ةريره بأ ثيدح ه زنا ىف مدقت ىضقي

 كثيدح م ساق هسا نأ مدقت هدوعب یارعآ ىلع لخد سابع نیا ثيدح ه هیسرک ىلع قلأ ىذلا دسجلا هنإ ليقو

 ثيدح ه رم وأ ركب 'وبأ لسلا نأو مسي مل ىدوهلا نأ مدقت دوبلا نم لجرو نيملسملا نم لجر بتسا ةريره ی

 لجر لاق ةريره نأ ثيدح م كاذب بطاخن) وه ءاربلا نأ مدقت نالف اي قلب هللا لوسر لاق لاق بزاع نب ءاربلا

 لاشف لجر ءاج یموم ىنأ ثيدح 5 ةنيبج هما نأو ام اجورخ رانلا لهأ رخآ هنأ مدقت 5 طق آریخ لمعي مل

 لأس الجر نأ زرع نب ناوفص ثيدح ه ةريمض نب قحال همسا نأ مدقت ثيدحلا ةيح لتاقب لجرلا هللا لوسر اي

 ثدحب ناک هيلي ىنلا نأ ةزيره ىنأ ثيدح ه مسي مل هنأ مدقت ىوجنلا ىف لوقي رب هللا لوسر تعمس فيك ربع نبا

 ينارعألا مسا ىلع فقأ ملء ثيدحلا عررلا ىف هبر نذأتسا ةنجلا لهأ نم الجر نإ لاقف ةيدابلا لهأ نم لجر هدنعو

 تلا دنع عمتجا دوعسم نبا وه هللا دبع ثيدح م كلذ نع لأس هناف دارلا وه نوكي نأ لمتحو « روكذملا
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 باهش نبا نع حرج نا قبرط نم ةريره يأ كيدح م تلصف ريسفت ىف مدقت ىفتثو نايشرق وأ یثرقو نايفقث
 ًاضيأ هقيرط نم فنصاا هاور ةئيبع نب نایفس وه روك ذملا ريفلا « هب ربحي هريغ داز نآرقلاب نفتی مل نم انم سيل
 تنذلا ىأ هللا لوسر اي لجر لاق دوءسم نب هلا دبع ثيدح ۾ ةريره ىبأ نع ةيلس فأ قيرط نم دعب هاور اذكو

 هلل اولمجت الف إل ىلاعت هللا لوق باب ىف لبق فئصملا كلذ نيب ىوارلا دوعسم نب هللا دبع ره روكذملا لجرلا « رك أ
 دنع تبث اک ىوارلا دوعسم نبا وه لئاسلا لضفأ لمعلا ىأ هال ىزلا لأس الجر نأ دوعسم نبا ثيدح ه ) ادادنأ

 مل لجرلا نأ ارارم مدقت اينز دوبلا نم ةأرماو لجرب هلي ىنلا نأ رمع نبا تيد ه اهريغو ةالصاا ف فنصملا
 كدي عفرا لاقف هيفو ايروص نب هللا دبع وه أرقا روعأ اي نوضري نم لجرل اولاقف هيفو ةرسب اما ةأرملا نأو مسي
 كفالا ىف ةشئاع ثيدح ه طالبلا ىف مجرلا باب ىف فلؤملا هب حرص مالس نب هللا دبع وه كدي عفرا هل لاق ىذلا

 ه شحج تفب ةئحو ةئاثأ نب حطسمو تباث نب ناسحو لولس نب "بأ نب هللا دبع كفإلا باحصأ نأ ارارم مدقت
 لكتن الأ اولاقف ةنجلا نم وأ رانلا نم دعقم بتك الإ دحأ نم کنم ام لاقف ةزانج ىف ناك مقلم ینلا نأ ىلع ثيدح
 نب ةقارسو رمعو ركب وبأو نيصح نب نارمع میم ىمس ةعامج كلذ نع لئاسلاو مسي مل ة زانم | بحاص ثيدحلا
 نب دمج انثدح « ىراخبلا نم رفصآ وهو ىسموقلا وه بلاغ نأ نب دمع انثدح « ردقلا ىف ابيرق مدقت دقو مشعج
 ءاخ| ودو نييرعشالا نيبو مرج نم یا اذه نيب ناك ىرجلا وه مدهز ثيدح مه یرصیلا ةيس ىبأ نبا وه لعام

 مسي ل ىلاوملا نم هناک هللا مآ ینب نم لجر هدنعو جاجد محل هيف ماعط هيل] برقف یرعشالا ىموم ىبأ دنع انكف
 مدهز نم لك نوكي نأ لمتحو هحيح ىف ةناوع ىبأ دنع اذكو مدهز وه هنأ ىذمرتلا قابس قو لجرلا اذه
 هموقو یلسالا بعك نب ةعيبر مر ةنابكلا نع لب ىنلإ سانآ لأس ةشئاع ثيدحح م لك الا نم اعتتما رحالاو
 ای هيلع: فوقولا لصح املا « مهلا ةيمستو لمبملا نييعت ىلع مالكلا ىهتنا انه ىلإو ٠ ملسم حي ىف كلذ تبث اک
 . نيمآ همركو هنمب كلذ عيمحي هللا عفن حيحصلا عماجلا ىف
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 داقنلا نم هريغو ىنطقرادلا نسحلا وبأ هرصع ظفاح هيلع اهدقتنا ىلا ثيداحالا قاس ىف

 عوضوم لصأ ىف حد ال 'اهزيك أ ناک نإو ثيداحالا هذه نأ لمي نأ فصنم لكل یفیثب هيف ضوخلا لبقو

 ىقلت ىلع عامجإلا نم هريغو حالصلا نب ورمع وبأ مامالا هاعدا ام یهو ىرخأ ةبج نم دراو اهعيمج ناف باتكلا

 لصح ام ىقلتلا نم اهل لصحم لف اهت ىف عزانتم عضاوملا هذه نإف هيفام عيمج ةحصل ملسنلاو لوبقلاب باتكلا اذه

 ىف لاقو هريغو ىنطقرادلا هيلع اهدقتنا ةريسر عضاوم الإ هلوق ىف حالصلا نبا كلذل ضرعت دقو باتكلا مظعمل

REهانرک ذ ام یتثتسم وبف ظافحلا نم دمتعم هف حدقو لسمو ىراخبلا ىلع ىنمي امملع ذخأ ام  

 لاقف عضاوملا هذه ىف نيدلا ىع خيشلا مالک فاتخاو « نسح زازتحا وهو ىهتنا لوبقلاب هيقلت ىلع عامجإلا مدعل
 نع تلزنو امبطرشب ابف الخأ ثيداحأ لسمو ىراخبلا ىلع ةعامج كردتسا دق لصف : هصن ام لسم حرش ةمدقم ىف

 زج ىف ىناسغلا ىلع الو كاردتسا امہاع انضر یقشمدلا دوعسم یالو كلذ ىف ىنطقرادلا فلأ دقو هامزتلا ام ةجرد
 دق لصف : ىراخبلا حرش ةمدقم ىف لاتو « ها هرثكأ وأ كلذ نع بيجأ دقو امهلع كاردتسا دیبقتلا نم للعلا
 ةفيعض نیئدحلا ضعبل دعاوق ىلع ىنبم نمطلا كلذو ابضعب ىف نعطف ثيداحأ لسمو یراخبلا لع ینطقرادلا كردتسا
 ثحبلاو ابفایس نم ربظیسو « همالک ها كلذب "تفت الف مريغو لوصالاو هقفلا لهأ نم روما هيلع ال ةفلاخم ًادج

 ناف باوصاا وه هرثكأ وأ كلذ نع بيجأ دقو لسم حرش ىف هلوقو « كلذك ابلك تسيل ابنأ ليصفتلا ىلع اف

 ىراخبلا بانك ىف لصنت مل ىتلا ةقلعملا ثیداح الا الإ كلذ ىف نكي مل ولو یتایس اك ضیتنم ريغ هنع باوجلا ام اهنم

 حالصلا نبا لاق دقف « هليصفت مدقت اک لاقم هيف نم هيف مزربآ نيذلا لاجرلا ضع ىف ناك نإ ايس الو رخآ هجو نم

 قلعتي امنع باوجلا نأ الإ كلذ نم لسم ىف ام اذكو امطق هطرش نم سيل هلاثمأو روك ذلا مكح نب زیپ ثيدح نإ

 هعبتت ايف ىطقرادلا ضرعتي مل اذطو دنسب سيل قلعلاو تادنسملل وه امن نيباتكلا عوضوم نال لبس قلعملاب
 امثإو باتك-لا عوضوم نم تسيل اهنأب هبلعل رخآ عضوم ىف لصوت مل ىلا « ةقلعملا ثيداحألا ىلإ نيحيحصلا ىلع

 هدارم نأو قيلعتلا كلذ حيرخت ىلع فنصملل ةلماهلا بابسآلا انركذ دقو « لعأ هللاو اداهشتساو اسانئتسا تركذ
 لصأ قايس هقاسف هطرش ىلع وه ام ام نأ الإ اهب جتحي ىتلا تیداحالا رثک آل اعماج باتكلا نوكي نأ كلذب

 نم للع اف مالكلا ىقبو تاقلعملا داريإ ىنتناف زاتمل هداربإ ىف قایسلا رياغف هطرش ريغ ىلع وه ام اهنمو « باتكلا

 ةرشعو ةئام هضعب ىف سم كراش نو ىراخبلا باتك ىف ام كلذ نم انل عمتجا ام ةءدعو « تادنملا ثيداحألا
 نوعبسو ةينامع وهو هجرختب درفنا ام اهنهو اثیدح نوثالثو نانثا وهو هحيرخت ىلع لسم هقفاو ام اهنم ثيداحأ

 هدعب نمو امهرصع لهآ ىلع لس مث ىراخبلا دقت ىف بير ال لوقن نأ لامجإلا ليبس ىلع هنع باوجلاو « اثیدح



 ل

 هنعو ثيدحلا للعب هنارقآ لعأ ناك ىنيدملا نب ىلع نأ ىف نوفلتخال مهناف للعلاو حيحصلا ةفرعم ىف نفلا اذه ةمنأ نم
 ىنيدملا نب ىلع ناكف كلذ عمو ىنيدملا نب ىلع دنعالإ دحأ دنع ىمفن ترغصتسا ام لوقب ناك ىح كلذ ىراخبلا ذخأ

 للعب هرصع لهأ ملعأ ىلهذلا ىحي نب دمع ناكو هسفن لثم ىأر ام هناف هلوق اوعد لوقي ىراخبلا نع كلذ هغلب اذا
 اًثيدح حيحصلا ىف تلخدآ ام لاق یراخبلا نع ىربرفلا یورو اعيمجج ناخيشلا كلذ هنم دافتسا دقو یرهرلا ثب دح

 اذه ىباتك تضرع لوقي جاجحلا نب لسم تعمس هللا دبع نب یکم لاق و « هتحص تنقیت و ىلاعت هللا ترختسا نأ دعب الإ
 هل ةلعال امالإ ثيدحلا نم ناجرخ ال امهنآ ررقتو فرع اذاف هتكرت ةلع هل نأ راشأ ام لكف ىزارلا ةعرز ىبأ ىلع

 بير الو امیحیحصتل اضراعم هلوق نوكي امبءاع دقتنا نم مالک هیج وت ريدقتبف امهدنع ةرثؤم ريغ ابنأ الإ ةلع هل وأ

 تدقتنا ىلا ثيداحالاف ليصفتلا ثيح نم امأو ةلملا ثيح نم ضارتءالا :عفدنيف امهريغ ىلع كلذ ىف امہ دقت ىف

 جرخأ ناف دانسإلا لاجر نم صقتلو ةدايزلاب هيف ةاورلا فلتخت ام ( اهنم لوألا مسقلا ) اماسقأ مسقنت امهیلع
 هنع هيكحيس ایف ىنطقرادلا هب حرص ا دودرم ليلعت وبف ةصفانلا قيرطلاب دفانلا ةللعو ةديزملا قيرطلا حيحصلا بحاص
 م هخيش نع ةطساوب هععس نوكي دق هنال رضتال ةدايزلاف هعم ناك نإ ىوارلا نال نیعیرالاو سماخلا ثيدحلا ىف
 حيحصلا لعيال فيعذلاو فيعضلا مسق نم عطقنلا و عطقنم وف ةصقانلا قيرطلا ىف هعمسي  ناک نإو هنم هعمسف هبقل

 دقانلا هللعو ةصقانلا قيرطلا حيحصلا بحاص جرخأ نإو امهريغو نماثلاو ىناثاا ثيدحلا ىف كلذ هلثمأ قأتسو
 ريغ ةقث وأ ايباحص ىوارلا كلذ ناك نإ رظنيف ف:صملا هححص ايف عاطقنا ىوعد هضارتعا نمضت ةديزملا قيرطلاب

 عفدنا كلذ دجو ناف ىرخأ قيرط نم اسادم ناك نإ عایسلاب حرض وأ ا کارد) هنع ىور نم كردأ دق سادم

 لثم جرخأ ان هنأ حیحصلا بحاص نع باوجلا لصحف ارهاظ هيف عاطقنالا ناكو دجوي مل نو كاذب ضارتعالا

 حضونس اک عومجملا ثيح نم عقو حيحصتلا نوکیو هبوقت ةلمجا ىف ةنيرق هتفحاموأ دضاعو عباتم هلام باب ىف كلذ
 یعدا ثيداحأ داقنلا ضعب للع امبرو هريغو تیداحالا هذه نم نيرشعلاو عبارلا ثيدحلا ىلع مالكلا ىف كلذ

 دنع عاطقنالا هنم مزايال اذهو ةزاجالاو ةيتاكملاب ةيورملا كثيداحالا ىف اك ةعومسم ريغ امن وكل عاطقنالا اهيف

 دقو هدنع ةزاجإلاب ةياورلا ةمص ىلع ليلد كلذ لثمل حيحصلا بحاص جیرخت ىف لب ةزاجإلاب ةياورلا غوسی نم
 ضعب لاجر ريبختب هيف ةاورلا فلتخت ام ( اهنم ىناثلا مسقلا ) هريغو نيثالثلاو سداسلا ثيدحلا ىف كلاذ ىلا ات رذآ
 فنصلا امبجرخأف امیج نيبجولا ىلع یوارلا كلذ دنع ثيدحلا نوكي نأب عما نکمآ نإ هنع باوج اف دانسالا
 نيعب رالاو نماثلا ثيدحلا ىف اك ددعلاو ظفحلا ىف نيلداعتم كلذ ىف نوفلتخلا نوكي تبح اههدحأ ىلع رصتقي لو
 ةحجارلا قيرطلا فنصملا جرخيف ددعلاو ظفحلا ىف نيبراقتم لب نيلداعتم ريغ نوفلتخما نوكي نأب عنتما نإو هريغو
 درب لجأ نم كلذ عيمجي ليلعتلاف رشع عباسلا تدحا ىف اك اهلا ريشي وأ ةحوجرملا قیرطلا نع ضرعيو

 اذه امع اضيأ ضارعالا ىغبنيف فعضلا بجوب بارطضا فالتخالا درجم نم مزابال ذإ حداق ريغ فالتخالا

 مل نم طبضأ وأ اددع رثك أ وه نم نود هيف ةدايزب ةاورلا ضعب درفت ام ( ابنم ثلاثلا مسقلا ) لعأ هللاو هليبس

 ثيح امف ةافانمال ةدايزلا تناك نإ امأ عملا رذعتي ثيع ةيفانم ةدايزلا تناك نإ الإ هب ليلعتلا رثؤي ال اذبف اه ركذي

 هتاور ضعب مالكنم نما ىف ةجردم ةدايزاا كلت نأ ةيوقلا لئالدلاب حضو نإ ال] مبللا الف لقتسملا ثيدحلاك نوكت

 نم ةاورلا ضعب هب درفت ام ( اهنم عبارلا مسقلا ) نيثالثلاو عبارلا ثيدحلا يف اك رثؤم وہف مسقلا اذه نم ناو اف
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 نو رالاو ثااثلاو نوئالثلاو عباسلا اهو نيثيدح ريغ ليبقلا اذه نم حيحصلا اذه ىف سيلو ةاورلا نم فعض

 هنف هلاجر ضعب ىلع مهولاب هيف مكح ام ( اهنم سماخلا مسقلا ) عب وت دق امم الك نأ نييبتو امهلع مالک لا قأیس اك

 ظافلأ ضب ريبغتب هيف فلتخا ام ( ام سداسلا مسقلا ) هليصفت یأیس اک رثؤي ال ام هنمو احدق مولا كلذ رثؤي ام

 ةأ نم هريغو ینطقرادلا نأ ىلع حيجرتلا وأ كلذ نم فلتخلا ىف عملا ناكمإل حدق هيلع بترتي ال هرثكأ اذهف نا

 رباج ثيدح كلذ نم هل اوضرعتي مل اف دانسإلا ىف كلذل اوضرعت اك نيب اتكلا نم كلذ ءافيتسال اوض رعتب مل دقنلا

 « نيديلا ىذ ةصق ىف ةريره ىبآ ثیدحو ةرباخلا ىف جدخ نب عفار ثيدحو ةيبأ نيد ءافو ىف هثيدحو لملا ةصق ىف

 سابع نیل ثيدحو نيملاعلا بر هلل دما ةءارقلا حاتتفا ىف سنأ ثيدحو ابسفن ةبهاولا ةصق ىف دعسن لبس ثيدحو

 ةلمج هذپف هنكامأ ىف هح رش دنع هنايب ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ یأتس ام كلذ ريغو اهتخأو اپمآ رذن نع ةلئاسلا ةصق ىف

 عوضوم لصأ ىف رثؤي ام اهنم ربظي ال اهلصفو اهتمسقو اهتقةحو اهتررح دقو « حيحصلا ىلع ةمثالا هدقتنا ام ماسقأ

 اتمجارم لبستل لصالا ىف عقو ام بیترت ىلع اهداربإ ىف عورشلا نيح اذهو ردانلا الا هللا دمحب باتكلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ةرابطلا باتک نم

 هرک ذ ةديبع وبأ سيل لاق قحسا ىبأ نع ريهز نع معن بأ نع ىراخبلا جرخأ ینطقرادلا لاق : لوألا ثيدحلا

 رامجتسالا ف ثيدحلا ةثورو نيرجحب ملي ینلا تيتأ لاق هللا دبع نع هيبأ نع دوسالا نب نمحرلا دبع نكلو

 ىنطقرادلا قاس مث ىهتنا اذهب هيبأ نع دوسالا ن نمجرلادبع ىثدح قا ىبأ نع هيأ نع فسوب نب مهاربا لاقف لاو

 لوفم نب كلام ةياور امو هيبأ نع ةديبع ىنأ نع هنع ليئارسا ةباور اف قحا ىنأ ىلع هيف فالتخالا هوجو

 هللا دبع نع هنع ةدئاز ىلأ نب ايركز ةياور ابنمو « نجرلا دبع ركذ ريغ نم هللا دع نع ذ وسلا نع هنع هريغو

 ىبأ نع هيبأ نع قحا ىبأ نب سنوي ةياور ابنمو هللا دبع نع ةمقلع نع هنع رمعم ةياور ابنمو دوسالا نع ديدزب نيا

 ابنم سفنلا ف نكلو ىراخبلا ابجرخآ ىتلا والا قيرطلا اقایس ابتسحاو ىنطقرادلا لاق هللا دبع نع صوحالا

 ضعب ىكحو روكذملا ليئارسا ثيدح ةعماج ىف یزمرتلا جرخأو یبتنا قحا ىبأ ىلع هيف فالتخالا ةرثكل ءىش

 ءىثب هيف ضي مف هنع یرادلا ىنمي نجرلا دبع نب هللا دبع تلأسو بارطضا هيف ثيدح اذه لاق مث هيف فالخلا

 ىذمرتلا لاق عماجلا ىف هعضوو هبشأ ريهز كثيدح یأر تاكو ءىش هيف ضقب لف هنع ىراخبلا یب ادم تلأسو

 . یبتنا ةرخآب قحا ىنأ نم عم ۱4] ريهزو ىذمرتلا لاق عیبرلا نإ سيق هعبات دقو ليئارسا ثيدح ىدنع حصالاو

 نأ ربظي یذلاو كلذ ىف امعبت ىذمرتلا نأكو ليئارسا ةياور احجر امهنأ ةعرز أو هيبأ نع متاح ىنأ نبا ىكحو

 قيرط امإ اهلك تاياورلا ىلع حجارلا نأب رعشم ةمالا مالك عومج نأ كلذ نايبو حجرالا وه ىراخبلا هحجر ىذلا

 یهو ريهز ةياور وأ « اعطقنم دانسإلا نوكيف ةيبأ نم عمسي | ةديبع وبأو هيأ نع ةديبع ىلأ نع یهو ليئارسا

 ريهز ىلإ هيف دیناسالا نآل حصص فرصت وهو الصتم نوكيف دوعسم نبا نع هيبأ نع دوسلا نب نحرلا دبع نع

 نآل ةيفتنم ثيدحلا اذه ىف بارطضالا ىوعد تناك كلذ ررقت اذإو < دیناسالا ةيقب نم تبثأ ليئارسا ىلإو

 فالنخالا هوجو ءاوتسا امهدحأ : نيطرشب الإ ابرطضم نوكي نأ بج وب ال ثيدحلا يف ظاذحلا ىلع فالتخالا



 — معو

 نیئدحا دعاوق ىلع. عملا رذعتي نأ ءاوتسالا عم امییناث « حوجرلاب حيحصلا لعب الو مدق لاوقألا دحأ حجر ىتف

 بارطضالاب اهدحو ةياورلا كل: ىلع ركب دانی هنيعب ثيدحلا كلذ طبضي مل ظفاحلا كلذ نأ نظلا ىلع بلغيو

 نآل هيف قحسا ىبأ ىلع فالتخالا هوجو ءاوتسا مدع ربظي انهو كلذل ثيدحلا كلذ ةحصب محلا نع فقوتيو

 نكمي هنأ عم ليئارسا نعو ريهز نع امهركذ مدقملا نيقيرطلا ريغ لاقم نم ابنم دانس] واخي ال هنع ةفلتخلا تاءاورلا

 قحسا بأ نب قحسا نب فسوب نال ريهز ةياور ميدقت كلذ دعب ربظي ىذلاو « ريهز ةياور ىلإ قرطلا رثكأ در

 ةياورك قحسا ىبأ نع هيبأ نع ةدئاز بأ نب يح ةياور نم ريبكلا مجعملا ىف ىناربطلا هاور دقو « اريهز عبات دق

 نع هيبأ نع دوسألا نب نحرلا دبع نع ملس ىبأ نإ ثيل قيرط نم هفنصم ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبأ هاورو « ريهز
 نم هل نأ فرعيف دهشتسلو هب رتعب هناف ظفحلا فيعض ناك نإو ثيلو قحسا ىلأ نع ريهز ةياورك دوعسم نبا

 یا نع الوأ هيوري ناك قحسا ابأ ناب رعشي ںیھز قايس رهاظ نإ مث الصأ هيبأ نع دوسالا نب نمحرلا دبع ةياور

 ناك قحسا اب نأ ىف رص اذبف هيبأ نع دوسالا نب نمحرلا دبع نع هريصو كلذ نع عجر مث هيبأ نع ةديبع

 نأ امإف ةديبع نأ قيرط نع برضأو نمحرلا دبع قيرط راتخا مث ثيدحتلا ةدارإ دنع اعيمج نيدنسلل ارضحتسم

 هيبأ نم عمسپ مل ةديبع ابأ نأ فرع مث هنع هب ثدحو هنم هع ناک وأ ةديبع ىلأ نم هعمل مل هنأ ركذت نوک

 هعم نكي و هل اسا دم ةديبع ىبأ نع هب ثدح ناك وأ الصتم ادانسإ هيف هدنع نأ معاف اعطقنم دانسالا نوكيف

 نوکی نأ ناكمإ عم لاصتالاب دوسألا نب نمحرلا دبع قيرطل نوكحت لف دنع اسلدم قحسا وبا ناک اذإ ليق ناف هنم

 لاق هنع ثيدحلا مولع ىف م احلا هاکح ايف ىنوكداشلا دواد نب ناماس بريأ وبأ كلذب حرص دقو اضيأ هنع هسلد

 همه هنأ موأو نعرلا دبع ینثدح لقي لو هيبأ نع نمحرلا دبع نكلو هركذ ةديبع وبأ سيل قحسا ىبأ لوق ىف
 ىراخبلا قايسل لماحلا ببسلا وه اذه نأ باوجلاف ةمالك ىبتنا اذه نم بيأ سيلدتب تعم امو سيلدت هنم

 ثفتناف نحرلا دبع ىتثدح قحسا وبأ ابيف لاق ىتلا قحسا ییا نإ قحسا نبا فسوي نب مهاربا نع ةيناثلا قیرطل

 نأب كلذ ديأتيو ثيدحتلاب نمحرلا دبع نع حرص هنأ هنع هديفح نيدو ثيدحلا اذه ىف قحسا نأ نع سيادنتلا ةبير

 لدتسا ريهز نع ناطقلا ديعس نب ىح قيرط نم حیحصلا ىلع هجرختسم ىف ثيدحلا اذه جرخآ ال ىليعامسالا

 عامس سيل ام ريهز نع ذخأي نأ ىضري ال ديعس نب يحب نال لاق قحسا وبأ هيف سادي مل ام اذه نأ ىلع كلذب

 نال لاجم هيلع ليلعتلا ىوعدل قبب مل كلذ ررقت اذإو « ملعا هللاو ىحي لاح نم ءارقتسالاب اذه فرع هنأكو هخيشل

 ليئارسا ةياور نع بارطضالا تضتقا اهنال حجرأ ريهز ةياور نأ الإ امبنيب صراعت ال ريهزو ليئارسا باور

 كرش ناف ليئارسا ةياورل عيبراا نب سيق ةعباتم امأو « ريهز ةياور تحجرتف ليئارسا ةياور كلذ ضتقت مو
 قیرط ةوق حضوب هنأ الإ نیقب رطلا نم أيش درب ال هانررح ىذلا نأ ىلع سيق نم قثوأ كيرش وأ ريهز عبات ىضاقلا

 دقو « لعأ هللاو هنهذ بوقثو ىراخبلا ىأر ذوفن ربظي هبو اهلالعإ دعبو ةحصلا نم اهنکعو اهلاصتاو ريهز

 ثيدحلا اذه ىلإ رظناف كلذب ةوق دادزاف دوعسم نبأ ثيدح ةحصل دمشر ام ةريره ىنأ ثيدح نم یراخبلا جرخأ

 محو ىرادلا فقوئو ىذمرتلا امبعبتو ليلعتلا امام] امهو ةعرز ىباو متاح ی لثم. ةيحوجرم اب هيلع مح فيك

 باوصلا نأ ماتلا عبتتلاو بيقنتلاب نيبتف كلذ عمو ىنوكداشلا بوبآ وبأ عاطقنالل بجوملا سيلدتلاب هيلع

 منم لبقي نأ غوسپ له للعلا نم داقنا ظافملا ءالوم نود وه نم هيعدي ام كنظ اف ةيحجارلاب هل کلا ىف
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 . قفوملا هللاو « هلاو الك ؟ السم مامالا اذه لثم قح ىف
 نع دهاجم نع شعالا ثيدح - ابلسمو یراخبلا ىنعي - امیج اجرخأو یتطقرادلا لاق : م ىناثلا تيدا ١

 نع لاقف روصنم هفلاخ دقو « لاق هلوب نم ”ىربتسيال ناك اهدحأ نأو نيربقلا ةصق ىف ىنعي سابع نبا نع سواط

 ىراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذهو . ىهتنا اسواط ةطاقسإ ىلع روصنم ثيدح ىراخبلا جرخأو سابع نبا نع دهاج

 روصنم نع اههالك دي نب ةديبع نع مالس نب دمع نع بدالا قو « ريرج نع ةبيش ىلأ نب ناثع نع ةرابطلا ىف

 وبأ هجرخأو ًاضيأ شعالا ثيدح نم ةتسلا ةمثألا ىقاب هجرخأو شمعالا ثيدح نم ىرخأ قيرط نم هاورو هب

 روصنم هاور هجرخأ نأ دعب ىذمرتلا لاقو « ًاضيأ روصنم ثيدح نم هحيحص ىف ةميزخ ناو ىثاسفلاو ًاضيأ دواد

 نال ةلعب سيل قيقحتلا ىف اذهو : تلق . ةدايزلل نمضتملا ىنعي حصأ شحعالا ثيدحو « سابع نبا نع دهاجم نع

 شعالا نم نقنأ مدنع روصنمو ثيداحألا نم ةلمج ىف حيحص سابع نبا نم هعاسو سيلدتلاب فصوي | ادهاجم

 حدقيال اذه لف الصتم ناك راد انيك دانسالا و ةفث ىلع راد « راد ایفیک ثيدحلاف ظافحلا نم ًاضیآ شععالا نأ عم

 ىنطقرادلا بعوتسي ملو اذه لثم جیرخت نم ناخیشلا رثكأ دقو « اسلدم هيوار نكي مل اذإ ثيدحلا ةحص ىف
 قفوملا هللاو هداقتنا

 نع ثراولا دبع نع رمعم نأ نع ىراخبلا جرخأو « هطخب تأرق اف ىنطقرادلا لاق : ( ثلاثلا ثيدحلا إل

 نافع نب نايثع لأس هنأ ىنبجلا دلاغ نب ديز نع راسي نب ءاطع نع ةءلس ىلأ نع ريثك ىبأ نب ىحي نع معما نيسحلا

 كلذ نع تلأسو : لاق لِي هللا لوسر نم هتععس هركذ لسفیو أضوتي ناثع لاقف « ىنمي الو هلهأ عماجي لجرلا نع

 نا هربخآ ةورع نأ اضيأ ةبلس وبأ ىنريخأو ريثك ىنأ نب ىع لاق كلذب هورمأف بعك نب ىبأو ةحاطو ريبرلاو ايلع

 هربخآ بويأ ابأ نإ هلوق وهو مو اذمو هللا هحر ىنطقرادلا لاق « ملل هللا لوسر نم كلذ عم هنأ هربخآ بويأ ابأ
 كلذك « بمک نب ىبأ نم هعمس امنو زر هللا لوسر نم هعمسي مل بوی ابأ نال قلي هللا لوسر نم كلذ عم هنأ

 یراخبلا قفاو دقو . ىنا باوصلا ىلع ماشه ثيدح نم ىراخبلا هجرخأ دقو ؛ هيبأ نع ةورع نب ماشه هاور

 ظافحلا نم ةعامج ناف أطخ علي ىنلا نم كلذ عم بويأ ابأ نإ هلوق بيطخلا لاقو نيبجولا ىلع هجيرخت ىلع لسم

 دارف افلتخا اماشهو ةبلس ابآ نأ اذه ىفام ةياغو : تلق . بمک نب ىبأ نع بويأ ىنأ نع هيبأ نع ماشه نع هوور

 نب بآ نم اضيأ هعسو لي هللا لوسر نم هعمس بويأ وبأ نوكي نأ كلذ منع الو بعك نب ىبأ ركذ هيف ماشه

 ىضقي فيكف ماشه دلاو ةورع نارقأ نم وه لب ماشه نم نقتأو نسأو لجأ ةملس ايأ نأ عم لب ىنلا نع بغك

 ريغ بعك نب ىبأ نم بويأ وبأ هعمس یذلا ظفللا نوكي نأ لمتحيو « ناحيم نيقيرطلا نأ باوصلا لب هياع ماش

 نع لب ىنلا لأس ىذلا وه هنأ ىضتقي ىراخبلا دنع بعك نب ییا ثيدح قايس نال لَ ىثلا نم هعمس ىذلا ظنللا

 ىلعو ىرت اک ناثع ثيدح ىلع هب لاحأ لب هظفل قسپ مل هدنع بوبآ بأ ثيدحو « ةدئاف ةدايز نمضتف ةلئسملا هذه

 ىلع نوئدحا قفتا دقو « ىنا لسرم ورف بعك نب ىنأ نم الإ هعمسي مل رمآلا سفن ىف بويأ وبأ نوكي نأ ريدقت
 ةصق ىف سابع نبا ثيدح وهو ىنطقرادلا هبقعتی لو « هب اببش هحيم ىف لسم جرخأ دقو « لوصوملا کح ىف هنأ

 لسرأ لاق سابع نبا نع ابضعب قو ,ذاعم نع سابع نبا نع تاياورلا ضعب ىف ناف نیلا ىلإ لبج نب ذاعم لاسرإ
 : لاقف لع ثالث هيف نأ معزو دلاخ نب ديز ثيدح یبرملا نإ ركب وب ىضاقلا بقعتو « اذاعم قلم ینا
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 نيسح نع ءاج الو ريثك ىنأ نب ىحي نم هل هعامسب حرصي ملو معما ناوكذ نب نيسح ىلع هرادم نأ ىلوآلا
 ةثلاثلا « عوفرم ريغ افوقوم ريثك بأ نب ىحي نع هديغ هاورف هيف فلوخ هنأ ةيناثلا « ريثك ىلأ نب ىح لاق : لاق
 نم ةءامج نع افوقوم دلاخ نب ديز نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز هاورف هيف فلوخ دق اضيأ ةملس ابأ نأ
 نيسح قيرط نم ثيدحلا اوور مهريغو ىليعامسالاو جارسلاو ةميزخ نبا نأ لوالا نع باوجلاو : تلق . ةياحصلا
 امأو . خلا هثدح ةملس ابآ نأ ريثك یبآ نب یح ان ربخآ نيسح ىلإ هدنسب جارسلا ظفلو رابخإلاب هيف اوحرصو عملا
 اذان اعم فقولاو عفرلا ىلع ةلمتشم نيسح ةياور نآل حداق ريغ امه ر وكذملا ليلعتلاف ةثلاثلاو ةيفاثلا نع باوجلا
 كلذك وهو ظافحلا نم لبقنف یرخالا ةياورلا فانت ال ةدايز ىلع ةلمتشم ىه تناك طقف فوقوملا ىلع اهريغ لمتشا
 لعأ هللاو حداقب سيل كلذب ليلعتلا نأ نیبتف

 ةالصلا تاك نم

 نبا وه حیلف انثدح نانس نب دمج انثدح دجسلا ىف رملا ةخوخلا باب ىراخبلا لاق : ( عبارلا ثيدحلا ال

 نإ لاقف ملي ىنلا بطخ : لاق ىردخلا ديمس ىلأ نع ديعس نب رسب نع نينح نب ديبع نع رضنلا وبآ انثدح نايلس
 هيف فاتخاو ظوفع ريغ قايسلا اذه نطقرادلا لاق ثيدحلا هدنعام راتخاف هدنعام نيبو ايندلا نيب ادبع ريخ هللا
 دنا سو و روصنم نب دیعس هاورو ىارحلا ناملس نب ىفاعملا هعباتو اذکه نانس نب دمت هاورف حیلف ىلع

 : تلق . دیعس ىبأ نع اعيمج دیعس نب رسو نينح نب دیبع نع رضنلا يآ نع حيلف نع ىملايطلا دواد وبأو نذؤملا
 وبأ هاورو یسلایطلا ثيدح نم ةحيحص ىف نابح نباو سلوي نع ةبيش ىبأ نب ركب وبأو ديعس نع ملسم هجرخأ
 ىف ىراخبلا امبجرخأ نینح نب ديبع ركذي لو ديعس ىبأ نع ديعس نب رسب نع رضا ىبأ نع حیلف نع یدقملا رماع
 نوکی نأب روصنم نب دیعس ةياور ىلإ اهدر نكميف رماع ىبأ ةياور امأف ةفلتخم هجوأ ةثالث هذبف ركب ىبأ بقانم
 ىف ىنعقلا هب ثدح اعيمج امهنع رضنلا بأ نع كلام هاور دقو « رخالا نود رضنلا ىبأ ىخيش دحأ ىلع ابف رصتقا
 ةرجملا ىف كلام نع سيوأ ىلأ نبا نع ًاضيأ ىراخبلا هجرخأو أطوملا جراخ كلام نم ةعاج هعباتو « هنع أطوملا
 ديبعل اخيش ديعس نب رسب ريص هنال موف نانس نب دم ةياور امأو . بسح نینح نب ديبع ىلع هيف رصتقا هنكل
 حرص دقو « رسب نع هلوق لبق تطقس واولا نوکست نأ نكميو ثيدحلا اذه ةياور ىف هقيفر وه ام و نينح نبا
 اذكه ىراخبلا لاق لاق ىربرفلا انأينأ لاق حيحصلا ىف هدئاوز ىف ظفاحلا نك لا نب ىلع وبأ هاور ابف ىراخبلا كلذب
 یراخبلا مصقأ دقف فلطملا واوب ىنعي ديعس نب رسب نعو نينح نب ديبع نع وه امنو حيلف نع ناس نب دم هاور
 نكت مل فاصنإلا ىلإ انمجر اذإو « مولا اذه أشن ابطاقس) نم نأو قايسلا اذه نم والا هيلع تطقس هخيش نأب
 ملعأو هللاو حاضیالا اذه عم ةحداق ةلع هذه

 رصعلا لصف انك لاق سنأ نع یرهزلا نع كلام ثيدح اعيمج اجرخأ ىنطقرادلا لاق : ( سماخلا ثيدحلا ل
 ءابق ىلإ هيف لاقو هعفر هنال كلام ىلع هب دقتني ام اذ.هو ةعفترم سمشلاو مهتأيف ءابق ىلإ اتم بهاذلا بهذي مث
 ثيللاو رمعمو ؛ ديزي نب سنويو ثراحلا نب ورعو ناسيك نب خاصو ةزمح ىنأ نب بيعش مهنم ريثك ددع هفل اخو



 ۱۳۵۲ تب

 ءابق ىلإ هلوق هنم بقعتلا عضومو كلام ىلع اضيأ یئاسنلا بقعت دقو . ینا نورخآو بلذ ىلأ نباو دعس نبا

 اجرخأ دقو ايس ال ثيدحلا ةحص ىف حدقلا هنم مزاي ال ريسيلا مولا اذ-ه لثمو « ىلاوعلا ىلإ اولاق ملك ةعامجاو

 ملعأ هللاو ةظوفحا ةياورلا

 مصاع نب صفح تعم“ مهاربا نب دعس ىنريخأ : لاق ةبعش قيرط نم ىراخبلا ىور : ( سداسلا ثيدحلا

 لصب ةالصلا تميقأ دقو الجر ىأر ل هللا لوسر تأ ةنيحم نب كلام هل لاقي دزالا نم الجر تعم لاق

 « امبرأ حیصلآ اعبرأ حبصل ] : لِي هللا لوسر هل لاقف سانلا هب ثال ړل هللا لوسر فرصنا املف نيتعكر

 ةنيحص نب كلام نب هللا دبع نع صفح نع دعس نع قحا نبا لاقو كلام نع صفح نع دعس نع دام لاقو

 دوعسم وبأ لاق هب كلاه نب هللا دبع نع صفح نع هيبأ نع دعس نب مهاربا نع زيزعلا دبع نع كلذ لبق هاورو

وقي زاجحلا لهأو « ةنيحب نم كلام نولوقي ةناوع وبأو داحو ةبعش مهنم قارعلا لهأ قشمدلا
 كلام نب هللا دبع نول

 كلام مبضعب لاقو : لاق مث ةنيحب نب كلام نب هللا دبع ةمجرت هخيرات ىف ىراخبلا ركذو . باوصلا وهو ةئيح نبا

 دعس نع هل قارعلا لهأ ةيارر نأ ىلع اوقفتا دقألا لهأ نالا ربخلا اذه لمبال اذهو : تلق . حصأ لوالاو ةنيع نبا

 دانسإلا اذه رهاظب ربلا دبع نبا رتغا دقو  قارعلاب هب ثدح ذإ ميهاربا نب دعس نم كلذ نا رهاظلاو مو ابف

 ملعأ هللاو ةبحص كلام هيبال و ةنبح نب هللا دبعل لاقف

 هللا كداز ثيدح ام ةركب بأ نع نسحلل ثيداحأ ىراخبلا جرخأ ىنطقرادلا لاق : € عباسلا ثيدحلا 2

 مالكلا ىفأيسو امطقنم ثيدحلا نوكيف ىنعي ةركب ىلأ نع سيق نب فنحالا نع یورب امن ] نسحلاو « دعت الو اصرح

 ۱ ىلاعت هللا ءاش نإ فوسکلا ىف ابرق كلذ ىلع

 ف رمج نب هللا ديبع نع ناطقلا ديعس نب ىحي ثيدح اعيمج اجرخأو ىنطقرادلا لاق : € نماثلا ثيدحلا 2

 مل كناف لصف عجرا هل قلب ىنلا لوقو هتالص *یماا ةصق ىف هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع هيبأ نع ىربقملا ديعس

ا دبعو ةماسأ وبأ مونم مهلك هللا ديبع باعآ ناطقلا ىحب فلاخ دقو « لصت
 مهديغو سنوي نب یسیعو ريم نب هلل

 ىلع هب ثدح هللا ديبع نوكي نأ هبشيو ظفاح ىحيو هايأ اوركذي مل ةريره نأ نع ديعس نع هللا ديبع نع هوورف

 انحضوأ دقو . ىناثلا ثيدحلا لبق نم اذ مهو ناطق يحب ةياور ىذمرثلا حجرو : تلق . لعأ هاو نيبجولا

 كانه كلذ لثم نع باوجلا

 هيبأ نع ىربقملا ديعس نع بذ یبا نبا نع مدآ نع ىراخبلا جرخأو ىنطقرادلا لاق : 6 عساتلا ثيدحلا إل

 هيبأ نع هنع نال نبا لاقف ىربقملا ىلع هيف فاتخا دقو ؛ ةعجا لسغ ىف علي ىنلا نع نابلس نع ةعيدو نبا نع

 هللا ديبع نع ىدرواردلا هاورو « نابلس الو رذ ابآ ركذي مف هنع رشعم وبأ هلسرأو رذ يأ نع ةعيدو نبأ نع

 ديعس نع ربع نب هللا ديبع نع ءاجر نب هللا دبع لاقو اد امبنيب ركذي لو ب ىنلا نع ىربقملا نع ريع نیا

 هيف فاتخا دقو « هب بئذ ىبأ نبا نع كرابلا نبا ثيدح نم اضيأ ىراخبلا هاورو ىنا ةريره أ نع ىوقملا

 حي ىف هانيور اذكو مدآ ةياور لثم هنع ىرادلا دنسم ىف هانور ايف حلا ىلع وبآ لاقف اضيأ بئذ بأ نبا ىلع

 بئذ نأ نبا نع رمع نب ناثع قيرط نم نابح نبا
 امیج دم نب جاجحو رضنلا ىبأ نع هدنسم ىف دحأ هاورو «
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 یدعن هللا دربع نع هيبأ نع ديعس نع بذ یآ نبا نع هدنسم ىف یلایطلا دواد وأ لاقو كلذك بئذ ىبأ نبا نع
 ديبعل ال ةعيدو نب هللا دعا ظوفحم ثيدحلا نالو هرفلاخ ةعامجا نآل ةذاش ةيأور هذهو نابلس نع رايخلا نبا
 ظفحلا ىف هناقتا عم بئذ بأ نبا ةياور للعت الو ظفحلا ىف بئذ ىبأ نبا براقي الف نالجي نبا امأو « ىدع نب هللا
 ىبأ نمو نايل نم هعمس ةعبدو نبأ نوكي نأ نکمال اظفاح نالجع نبأ ناک ولو هظفح ءوس عم نالجع نبا ةياورب
 قيرط : اعم نيقيرطلا جرخأو عملا اذه هحيمص ىف ةيزخ نبا راتخا دقو « اذه نع ةرمو اذه نع ةرم هب ثدخ رذ
 فيعضف رشعم وبأ امأو . امهتع هللا ىضر رذ ىبأ دنسم نم نالجع نبا قيرطو نابلس دنسم نم بئذ ىبأ نبأ
 ةءاورف ىرع م هيلع فلتخا هنأ الإ ظافحلا نم وبف رمع نب هللا ديبع ةياور امأو هتیاورب ليلعتلل ىنعمال
 هللا دبع ةياورو « هلسرأف هدانسا طبضي مل هنأ ىلع لدف امنع ترصق ابنال بئذ ىبأ نبا ةياور ىفانت ال ىدرواردلا
 هيف یربقبلل نوكي نأ زوجيف ةريره ىبأ نع لاقف ىربقملا ثيداحأ ىف ةداجلا كل دقف ةظوفحم تناك نإ ءاجر نبا
 ىبأ نع هيبأ نع یربقلا ديعس نع ناسيك نب حلاص ةياور نم ةميزخ نبأ حيحص ىف هتدجو دقو « رخآ دانس]
 معأ هاو تاياورلا نفت ىراخبلا ابححص ىلا ةياورلا نأ فرع كلذ ررقت اذإو ةريره

 مشه نع ناملس نب دیعس نع محرلا ديع نب د نع یراخبلا جرخأو ىنطفرادلا لاق : ( رشاملا ثيدحلا 0
 نب دمحأ ركنأ دقو : لاق تارمت لكأي تح رطفلا موي ودنيال ناك لِي ىنلا نأ سلأ نع ركب ىلأ نب هللا ديبع نع
 هللا ديبع نب صفح نع قحا نب د نع مشه هاور ٤١| لاقو ركب ىبأ نب هللا ديبع نع مشه ثیدح نم اذه لين
 مصاع نب ىلعو ءاجر نب أجرمو رعسم هاور دقو < ركب ىلأ نب هللا ديبع نع هسل دی ناك ایه نإ ليقو « سنأ نع
 نال میشه ثيدح نم هفرعب مل هنال هرکستسا ام لبنح نب دمحأو « همالک یبتنا ءیڈ اهنم تبثي الو هللا ديبع نع
 رابكح الإ هنم هعمسي ۸ اذغو قحسا نب دم نع الإ هب ثدحال دعب راص مث« اذکم ادق هب ثدحي ناک امشه
 ىبأ نب هللا ديبع انربخآ لاق میشه نع اهسفن ىراخبلا ةياورف دودرف هيف سادي ناك امشه نإ هلوق امأو « هياحصأ
 مث « هللا ديبع نع میشه نع ىنارهزلا عیب را ىبأ ةراور نم هجرخأ هناف اضيأ ىليعامسالا نم بجعلاو . اهرك ذف ركب
 ؛ هريغ ىلع یراخبلا رظن فوذشرپظب انه نمو . هسلد امشه نأ نظ انعنعم هنع هاور ال هناکو سلدب میشه لاق
 الو لعاالاو هحرحص ىف ةيزخ نباو لبنح نب دمحأ ابلصوو بابلا ىف یراخبل ابقاعف ءاجر نب أجرم ةياور امأو
 ليعاالاو هحيحص ىف نابح نبا هجرخأ ركذ نم ريغ هاور دقو ءىث اهنم تبثیال ىنطترادلا لوق ىنمهام ىردأ
 حصيال رعسم ةياور معن هو ركب ىبأ نب هللا دیبع نع دیح نب ةبتع قيراط نم کردتسم ىف ماحلاو هجرختسم ىف
 ىف عينم نب دحأ اهاورف قحسا نب د# نع میشه نع اهركذ ىا قيرطلا امأو . فرعذ مءاع نب ىلعو هنع اهدانسا
 نيةيرطلا ىدحا نأ هانررق |۲ ررظ دقو « میشه قيرط نم هجرختسم ىف ليعامسالاو ههءاج ىف ىذمرثلاو هدنسم
 لعأ هللاو ىرخالا لعتال

 ديعس نع ناملس نإ حياف نع حضاو نب ىحي ةلمق وبأ انثدح دع انثدس ىراخبلا لاق : € رثع ىداحلا ثيدحلا )
 سن وب هعبات قيرطلا فااخ ديع موي ناك اذإ لس .ىنلا ناك : لاق امهنع هللا یضر هللا دبع نإ رباج نع ثراحلا نبا
 ىلع ىبأ ةياور ىف نأ الإ ىراخبلا نع انل تمقو ىتلا تایاورلا عيمج ىف اذكه ؛ حصأ رباج ثيدحو حيلف نع دمت نبا

 ةمدقملا # 4ه م
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حو ؛ ةريره ىلأ نع ديعس نع حیلف نع دمع نب سنوي هعبات نكسلا نبا
 وبأ لاق هدنع عقو اذك حصأ رباج كثيد

 دوعسم وبأ هركذ دقو « ىراخبلا نود نم هيف طيلختلاو : تلق . هلبق نم حالصإلا اذه نأ رهاظناو ىنايجلا ىلع

 تلصلا نب دم لاقو « حيلف نع دم نب سنوي هعبات هدعبو ةليمت ىلأ ثيدح ركذف . اررحن فارطالا ىق قشمدلا

 هاكح اذكو حصأ رباج ثيدحو « ىراخبلا لاق ةريره ىلأ نع ديعس نع حيلف نع
 حو هجرختسم ىف معن وبأ

 رباج نعال ةريره ىلأ نع ديعس نع حيلف نع ذم نب سنوي هاور ام هيلع ابقعتم دوعسم وبأ لاق مث هوحن ىناقربلا

 ال دمع نب سنوي ةياور نأ هاوعد ىف دوعسم وبأ بصي مو : تلق . حيلف نع ليج نب مثيلا هاور اذكو لاق

بک راج دنسم نم دم نب سنوي نع هدنسم ىف ةبيش ىبأ نب ركب وبآ هاور دقف ةريره یآ دنسم نم یھ
 لاق 

 لاق اذكو « سلوي ثيدح نم هفنصم ىف ىليقعلا رفعج ربآ هاور اذكو « ليعامسالا هجرخأ هقبرط نمو ىراخبلا

ب دم قيرط نم هانيور معن رباج نع ديعن نع حیلف نع هايور دمحم نب سئويو ةليمت ابآ نإ ىذمرتلا
 نب هللا ديبع ن

 وبأ لاق < ةر ره ىبأ نع ديعس نع حيلف نع دمع نب سنوي نع مث ۶ ديعم نب یلعو رهزاآلا نب دحأو ىدانملا

بأ ركذ دقو « نيخيش هيف ثراحلا نب ديما نأ اذ ىوقو دوعسم
 ىبأ نع هاور ديمح نب دمح نأ اضيأ دوعسم و

كذ دق تلصلا نب دم ةياورو < هب جتح ال ديمح نب دم نكلو ةريره ىنأ دنسم نم هريصف ةليمت
 ىف ابلصو نم تر

 دخلا هتو قيلعتلا لصف

 فوسكلا ثيدح ابنم ةركب ىلأ نع نسحلل ثيداحأ ىراخبلا جرخأ یطقرادلا لاق : ( رشع ىناثلا ثيدحلا )

 جرخأ دقو اذه لثم ىف ددشي نم ناك هنأ فورعم ىراخبلا : تلق . ةركب ىلأ نع فنحالا نع ىورب امن نسحلاو

 نع ليعامسا نب ىموم ةياور هيف هقلعام ةلج نمو « ابضعب قلع نسحلا نع قرط نم فوسكلا ثيدح.ىراخبلا

نسحلا ثيدح جارخإ ىف هدمتعم اذبف ةركب وبأ ىنربخأ : لاق نسحلا نع ةلاضف نب كرابم
 هنأ ینا نم ىلع هدرو 

 نإ بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا لطف ىف كلذب ديزم قأيسو هتبثأ فم تابثإ ىلع هداهتعاب ةركب ىبأ نم مس

 ىلاعت هلا ءاش

 نع هيبأ نع ىربقملا ديعس نع بلذ بأ نا ثيدح اعیج اجرخأ ىنطقرادلا لاق :  رشع كلاثلا ثيدحلا )

 كلام هاور دقو : ىنطقرادلا لاق . مرح ابعم سيلو رفات ةأ رمال لع ال لاق أَو ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىبأ

 اذه ةياكح ىراخبلا لمه مل: تلق . هيبأ نع اولوقب مل ىنعي ةريره ىبأ نع ديعس نع ليبسو ريثك ىبأ نب یصو

 اديعس ناف ىناثلا ثيدحلا ىف باوجلاك فالتخالا اذه نع باوجلاو بئذ فأ نبا ثيدح بقع هركذ لب فالتخالا

تخالا اذه نوكي الف ةريره ىلأ نم عمسو ةريره نأ نع هيبأ نم عس ىريقملا
 كلام ىلع هيف فاتخا دقو احداق فال

 زخ نبا هاورف دحأ لقب مل هدعب لاقو « ةريره ىنأ نع ةيبأ نع ديعس نع هلع رمش نب رشب ثيدح نم هحيضصص ىف ةم

 هحیخ ىف ةناوع وبأ هجرخآ دقو. ها ريع نب رشب ريغ ةيبأ نع ديعس نع ثيدحلا اذه ىف كلام باعصأ نم

 ملعأ هللاو اعم نيقيرطلا نابح نبا ححصو اضيأ ربع نب رشب تبدح نم

 نع ةبلس یآ نع ىع نع یعازوالا ثيدح ىراخبلا جرخأ ىنطقرادلا لاق : ( رثع عبارلا ثيدحلا ال

 ىلع هيف فاتخا دقو . ليللا مايق كرتف ليللا موقي ناك نالف لثم نكست ال قلي ىنلا ىل لاق : لاق وربع نب هللا دبع
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 ةيلس يأ نع نابوث نب ملا نب ربع نع ىحي نع هنع امهريغو ملسم نب ديلولاو « ةلس ىبأ نب ورمع لاقف ىعازوألا
 ىحب حرصو یی نع ثيدحتلاب انه یعازوالا حرص لب هلبق ىذلا ىف لوقلاك هيف لوقلا اذهو . ها الجر اوداز
 نم وهو كرابملا نب هللا دبع یعازوالا نع هدنع اذكه هل یوارلاو سيلدتلا ةمهت تقتناف ةبلس ىلأ نعتیدحتلاب
 ورع قيرط لسم جرخأو اقيلعت هركذ لب كلذ ىف فالخلا ةياكح لمهي مل ىراخبلاف كلذ عمو ء نينقتملا ظافحلا
 قلعتلا قيلغت ىف هتحض وأ اک ةلس نآ نا

 كدحأ ءاج اذإ رباج نع ورع نع ةبعش ثيدح اعيمج اجرخأو ىنطقرادلا لاق : ( رشع سماخلا ثيدحلا )
 یجب نب بيبحو ءاقروو بوبأو ديز نب دامحو ةئيبع ناو جرج نبا هاور دقو نيتمكر لصيلف بطخ مامإلاو
 دقف كل ذكص سيلو هواسرأ ءالؤه نأ موي اذه : تلق . تيلص : هل لاقف دجسملا لخد الجر نأ ورمع نع مباك
 ىلع هودروأ امنإ مو هرصتخاو نتلا قايس ىف ةعامجلا ءالؤه فلاخ ةبعش نأ ىنطقرادلا دارأ او الوصوم رانيد نب ورع نع مبلك جرج ناو بويأ ثيدح نم ملسمو ةنيبع نب نايفسو ديز نب داح ةياور نم ناخيشلا هجرخأ
 ةبعش قايسو صوصخلا ةلمتحم ةصق ىهو بطخ كلي ىنلاو نيتمكر ةالصب هم ىنلا سأو لخادلا ةصق ةياكح
 حور كلذ ىلع هعبات دقف ةذاشب تسيلو مهتياور نم ديزأ اهراصتخا عم یبف لخاد لك قح ىف مومعلا ىضتقي
 نيبجولا ىلع هب ثدح رانید نب ورمع نأ ىلع لدي اذبف نئسلا ىف ىنطقرادلا هج رخأ رانيد نب ورمع نع مساقلا نبا
 نع ةبعش ةجرت لوأ ىف لاق هنأ كلذو هيلع هيبذتلا ىغبني ءىث فارطالا ىف ىزملل عضوملا اذه ىف مقوو . مع هللاو
 ىف ( خ) ثيدحلا ءال : لاق ؟ تيلصأ : لاقف باعخم متلي ىنلاو ءاج الجر نأ ثيدح رباج نع رانيد نب ور
 سيل ثيدحلا هب ردص ىذلا ظذللا اذهو هب ةيعش نع ایهالک ىنعي ردنغ نع رادن نع هيف ) 9 ( و مدآ نع ةالصلا
 ىرت اک ةبعش ظفل وه

 هنأ هيبأ نع ديعس نع بئذ ىلأ نبا ثيدح « ىراخبلا جرخأو : ىنطقرادلا لاق : ( رشع سداسلا ثيدحلا ل
 نب هللا ديبع هاور دقو لاق « ثيدحلا طاريق هلف ةزانجلا ىلع ىلص نم : لوقي لپ ىنلا تعم لاقف ةريره اب لأس
 ربع نب هللا ديبع ةياور نكل رشع ثلاثلا ثيدحلا ريظن اذهو : تاق . هيبأ نع لقي مل ةريره ىبأ نع ديعس نع رمع
 ةنورقم فنصلا اهدروأ امنإو ‹ حيحصلا دارفأ نم یهو ةدمتعملا ىه بلذ ىبأ نبا ةياورف ةروپشم ريغ اذه ىف
 ةريره ىبأ نع جرعالا ةياورب

 نب نمحرلا دبع نع ىرهزلا نع ثيللا ثيدح ىراخبلا جرخأ . ىنطقرادلا لاق : ( رشع عباسلا ثيدحلا )
 نع یعازوالا نع كرابملا نبا هاور دقو « مأرقأ مدقيو دحأ لتق نيب عمجي ناڪ زالو ینا نأ رباج نع بعك
 نع ريثك نب نامل هاورو « رباج نع ةريفص يأ نبا نع یرهزلا نع رمعم هاورو « رباج نع السرم ىرهزلا
 برطضم هنأب ثيدحلا اذه ىف لوقلا ىنطقرادلا قلط « ىهتنا برطضم ثيدح وهوا رباج عمج نم ىنثدح « ىرهزلا
 ةياور لمحتو « ثيللا ةباور ىف ىذلا ىمسملاب ناملس ةياور ىف ىذلا مهلا رممفي نأب هنع بارطضالا ىف: ناكمإ عم
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 نه ةقيرط هذبف ةطساولا فذع ابف رصقف ةلس را ىعازوألا ةياور امأو « نيخيش نم همس ىرهزلا نأ لع رمعه

 نال ابعاطقنا عم یعازوالا ةباور جرخأ امثإو هيف فالخلا ركذ ىراخبلا قاس دقو « هنع بارطضالا ني

 نب نحرلا دبع یعازوالا طق..أف ىرهزلا نع اعيمج یعازوالاو ثيللا نع كرابملا نب هللا دبع نع هدنع ثيدحلا

 لاق مث « هتقثا ثيللا ةدايز تاقف هنم هل امبعامسب اعيمج احرص دقو ؛ ءاوس ىرهزلا ىف اههو ثدللا هتبثأو بەك

نيب ةطساولا تايثإ كلذب دارأو اریاج عم نبع یرهزلا نع ريثك نب ناملس هاورو كلذ دعب
 هيف رباج نیب و ىرهزلا 

 نب نايفس اهياع هقفاو دقف رمعم ةياور امأو ابارطضا بجوت ةلع ام رب مو كلذب ثيللا ةياور دیک اتو ةلمجلا ىف

جرف رمعم هيف ینتبث لاقو ةرينص ىنأ نبا نع ىرهزلا نع هاورف ةئييع
 ىرهزلا نعو « رمعم ةياور ىلإ هتياور تء

 دواد وبأ هجرخأ هجولا اذه نمو سنأ نع یرهزلا نع ديز نب ةماسأ نع ليقف یتطقرادلا هرك ذب مل فالتخا هيف

 مدو ثيللا ثيدح باوصلا نأ ىنمي هيف طلغ أطخ ةماسأ ثيدح لاق هنأ یراخبلا نع للعلا ف لقنو ىذمرتلاو

 نمحرلا دبع قيرط نم قبلا هاور رخآ فالتخا هيف ىرهزلا نعو كردتسم ىف اذه ةماسأ ثيدح جرخأف اما

 اذه نحرلا دبعو ًاضيأ أطخ وهو هيأ نع كلام نب بمک نب نجرلا دبع نع ىرهزلا نع ىراصنألا زیزعلا دبع نبا

 درجمب ثيدحلا لميال ىراخبلا نأو هانررق اي تاياورلا هذه حجرأ ثيللا ةياور نأ قذاحلا ىلع یخ الو فيعض

 ىناثلا ىف مدقت نیربقر مب ىنلا رم سابع نبا ثيدح م فالتخالا

ىراخبلا جرخأ ىنطقرادلا لاق : } رشع نءاثلا ثيدحلا 0
 ىلأ نع ةديز نبا نع تارفلا ىبأ نب دواد ثيدح 

 نب یی نع ىوري 1ع) ةديرب نبا نأ ىنيدملا نب ىلع لاق دقو « ثيدحلا تبج و : لاقف ةزانجت رم رمع نع دوسالا

 نع کو هاور دقو انآ تو د قطقرادلا لاق دوسالا ابآ تعج ثيدحلا اذه ىف لقي لو دوسال ىب نع رمعي

 نب هللا دبع ثیدح نم نآلا ىلإ هرأ مو ىبتلا دحأ امبنيب ركذي مو ربع نع ةديرب نبأ نع ىنشلا ديلولا نب رمع

دح ىلع وه امن] بابلا ىف هداتعا نأب هجيرخت نع یراخبل رذتعي نأ الإ ةيقاب هتلعف ةئعنعلاب الإ ةديرب
 زيزعلا دبع ثي

 ةعباتملاك د ومالا ىلأ ثيدح ىراخبلا جرخأو < هحيرخت ىلع لسم هقفاو دقو « ءاوس ةصقلا هذه سنأ نع بيبص نا

 معأ هللا لوصالا ىف هجرخع امف اهفوتسي اک هنع ةلعلا ف فوتسي ملف بیبص نب زيزعلا دبع ثيدحل

 ةاكرلا نم

 ةعرز یی نع نايح ىبأ نع بهو نع نافع ثيدح اہیج اجرخأ و ىنظقرادلا لاق €( رشع عساتلا ثيدحلا

 ناطقلا ی هاور دقو « ثيدحلا ةئجلا تاخد هتلع انأ اذإ لم“ ىلع ىنلد ب ىنلل لاق الجر نأ ةر ره ىبأ نع

 بیقع ناطقلا ىع ثيدح ىراخبلا جرخأ دقو « یبتنا ةريره ابآ ركذي مو هلسرأف ابيهو فلاخت نایح ىنأ نع

 هتياور ىنعم قو « ةدايز همم نال هتياور مدقف ظفاح ابيهو نال ةحداقب تسيل ةلعلا نأب رعشأف بيهو ثيدح

 وهو نايح نأ نع .ةيلع نب ليعامساو ريرج قيرط نم ناميإلا باتك ىف هجولا اذه نم هيلع اقفتا رخآ ثيدح

 لع هللاو بيهو ةياور ىوقي |«

 قربغأ : لاق یعازوالا نع قعا نب بيعش ثيدح ىراخبلا جرخأ دومسم وبأ لاق : ( نورشعلا ثيدحلا

 نود امف سيل تلي ینلا لاق لوقي دعس ابآ عمم هنأ هيبأ نع هريخأ ةرامع نب یح نب وربع نأ ريثك ىلأ نب ىحي

بيعش نع دلاخ نب ماشهو ديشر نب دواد هاور دقو « ثيدحلا ةفدص قسوأ ةس#
 ريغ یحم نع ىعازوالا نع 
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 دبع هاورو « ديعس نب ىحي نع ناهلا یآ نب نجرلا ديع نع یعازرالا نع لسم نب دولا هاورو ؛ بوسنم

 نأ اههدحأ : نرم یفتفأو همالک ىهتنا ديعس ن یک ید : لاق یعازوالا نع بیعش نع ةدجن نب باهولا

 دبع ةياور ليلدب ديمس نب یی ره jy > ريثك یآ نال زاقف یی ةبسن ىف مو ديز نب نمسا وهو ىراخبلا خيش

 نيبو هئيب هيف لجر ةدايزب كلذ عم یعازوالا ىلع هيف فلتخا هنأ : امهناث  هايسذي مل اماشھو دواد نأو باهولا

 لسم نب ديلولا ةياود لب امقتسم هراتخا ام دت مل هرکذ ام تاما 8 و ۰ اسم نب دبل ولا ةياور نم دیعس نب ی

 ىضتقاف هربخأ ىحي ناب هنع بيعش حرص دقو « ةطساوب الإ ديعس نب ی نع یعازوالا دنع نكي مل هنأ ىلع لدت

 دقو « ةعرص هحيمص بيعش نع قحا ةياورو «ةسادم امإو ةموهومامإ ةد نب باهولا دبع ةياور نأ كلذ

 ناکو < ىرهزلا مب ھارا وبأ امد : لاق هح رص ىف ةناوع وبأ هجرخأ اف كاذ و بيعش نع اعباتم هيف قعال تدجو

 ی یرخآ : یعازوالا انثدح قحسا نب بیعش انثدو نمحرلا دبع نب ناملس « بويأ وبأ انثدح لادبالا نم

 ثيدحلا لاق مث « نجرلا دبع نب ناملس قيرط نم هجرختسم ىف ىليعامسالا رخ | اکو ما وس فرك دف ريثك نأ نبا

 دیمس نب ی نع یعازوالا نع بش نع ديشر نب دراد هاور دقو « هنع قالا هاور ديعس نب ىحي نع رووشملا

 هنأكو ةعومسم ريك ىلأ نب ی ںی نعو ةسأ دم لوعس نب يحب نع هل یعازوالا ةياور نأ هانلق امل لدب وهو : تلق

 معأ هللاو نیبجولا ىلع یعازوالا نع قحسا نب بيعش دنع ناک

 نع ةمامت نع هيبأ نع « ىراصنالا ثيدح ىراخبلا جرخأو . ىنطقرادلا لاق : (نورشملاو ىداحلا ثيدحلا إل

 ىنيدملا نب ىلع لاق « ةمامث نم ىلا نب هللا دبع الو سز نم ةمامث هعمسپ ملاذهو « تاقدصلا ثيدح ركب بأ نع سنأ

 : لاق دامح انثدح نافع انثدحو لاق باتكلا اذه ةمام ىلإ عفد : لاق ىثملا نب هللا دبع ىنثدح دمصلا دبع ىنثدح

 : تلق . اذه رکذف اباتک ةمام یناطعا بوبآ نع ديز نب دامح لاق اذكو اذه وعن سفأ نع اباتک ةمامث نم تذخأ

 ةمام نم هعمسي مل یا نب هللا دبع نوک اماف همالك هب ردص اک لآ نم هعمسپ ةمامث نأ ىضتقيام ركذ امف سيل

 قايس ىف نأ عم هعمسي ملهنأ تبث نإ ةلوانملاب ةياورلا ةسحص ىلع ليلد هيف لب دانسالا اذه ىف حدق ىلع لدي الف
 ةقثلا ىف یراصنالا هللا دبع نب دمع قوف دمصلا دبع سيلو هثدح اسنأ نأ ةماع ىنثدح ىنملا نب هللا دبع نع ىراخبلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ عويبلا ىف ىنأي ةرفلا عيب نع ىهنلا ىف سنأ ثيدح ه للعأ هللاو هنم هيبأ ثيدحب فرعأ الو

 جملا باتک نم
 ثيدح هيبأ نع ىلعي نب ناوفص نع ءاطع ثيدح ىلع اقفتا « نطقرادلا لاق : € نورشعلاو ىناثلا ثيدحلا إل

 هاورو ءاطع نع اهريغو مامهو جرج نبا ثيدح نم كجح ىف عئصتام كترمع ىف عدصاو هيفو مارحإلا ىف ةبجلا

 قارولا رطمو ةدانق لاق اذكو « السرم ةيمأ نب ىلعي نع ءاطع نع اعيمج ىليل ىبأ نباو جرج نبا نع ىروثلا
 خرج نبا ةياور ىف : تلق . ناوفص هيف سيل ءاطع نع دحاو ريغو ناماس:نب كلملا دبعو ناذاز نب روصنمو

 ىلع لدف ةنءلعم لس نع ءاطع نع هركذ نم عيمج ةياورو « هب ىلعي نع هربخأ ىلعي نب ناوفص نأ ءاطع ىنبخأ

 لثع لیلعتلاف هنم هعامسب حرص دقو ءاطع تیدح سانلا لعأ نم خرج نباو هنبا ةطساوب الإ یلعی نع هورب مل هنأ

 ةرم ريغ انمدق اک هجتم ريغ اذه



 هس ۳۵۸ =

 نع ةرامع نع شعالا نع ىروثلا ثيدح ىراخبلا جرخآ ینطقرادلا لاق : ( نورشعلاو ثلاثلا ثيدحلا )
 ةيطع ىلأ نع ةمديخ نع شحعالا نع ةبعش لاقو « شعألا نع ةيواعم وبأ هعباتو « ةيبلتلا ىف ةشّئاع نع ةيطع ىبأ
 ةيواعم نب ريهزو صروح لا وبأو ليئارسا هاورو اضيأ ةمثيخ نع شمعالا نع ناطقلا ىع نع یورو لاق هب

 شعالا نع ىبرخلا دواد نب هللا دبع هاورو ىروثلا لاق اك شیعالا نع دحاو ريغو دلاخ وبأو « ليضف نب دمو
 نع ةمثيخ ركذو . شعالا لاق هركذف ةشئاع نع ةيطع ىبأ نع ةراع نع شعالا انئدح لاق هتلع نيبو هحضوأف
 شعالا ركذ نم ةبمش ىلع مولا لخد نوكي نأ هبشيف ینطقرادلا لاق كل كيرش ال كلملاو ديزي ناك هنأ دوسالا
 نأ ىلع شععالا ةياور نم هدمتعاو ىراخبلا هراتخا ام ةص هاضتقمو نسح قيقحت وهو : تلق . هرخآ ىف ةمشي
 لعأ هللاو ىروثلا ثيدح بقع اهاكح لب فالخا ةياكح لمبي مل ىراخبلا

 نع ةورع نب ماشه نع ناورم بأ ثيدح ىراخبلا جرخأ « ینطقرادلا لاق : ( نورشلاو عبارلا ثيدحلا )
 عطقنم اذهو « ثيدحلا نواصي سانلاو كريمب ىلع قوطف حبصلا تيلص اذ ال لاق مقلي ىنلا نأ ةبلس مآ نع هی
 ةورع نع دوسالا ىبأ نع كلام هلصوو ةلس مأ نع بيز نع هيبأ نع ماشه نع ثايغ نب صفح هلصو دقو
 ىف عقو دقو , ناورم ىبأ ثيدحب نورقم ناكملا اذه ىف یراخبلا دنع كلام ثيدح : تلق . أطوملا ىف كلذك
 دمتعا اذه ىلعو الوصوم ةلس مأ نع « بنيز نع هيبأ نع ماشه نع اذه ىف ىليصألا ةياور یهو خسفلا ضع
 قيررط نم هقاس مث حیحصلا وهو ىنايجلا ىلع وبأ لاق بنیز طاقسإ ىلع تاياورلا مظعم نکل و.فارطالا ىف ىزملا
 «بنيز هيف سیلو ةقفاوملا ىلع هيف ىراخبلا خيش برح نب دمع نع رشبم نب هللا دبع نب ىلع نع نكسلا نب ىلع ىفأ
 بذيز هيف سيل ماشه نع مہلک مهاربا نب ناسحو رضاحمو نابلس نب ةدبع كثيدح نم ليعامسالا هجرخأ اذكو
 ام قاس مث بنيز ركذ اهف تبثأ ىلا كلام ةباور هيف ىراخبلا دمتعا ان و « ماشه ثيدح نم ظوفحا وهو
 دعبتسع سيل ةلس مأ نم ةورع عامس نأ غم هتدامك ةورع ىلع هيف فالخلل ايكاح اهنم تطقس ىلا ماشه ةياور
 لعأ هللاو

 راسي نب نايلس نع یرهزلا نع جرج نبا ثيدح اجرخأو ىنطقرادلا لاق : ( نورشعلاو سماخلا ثيدحلا ل
 . ىرهزلا نع تثدح جرج نبا نع ثیدحلا اذه ىف جاجح لاقو : لاق ةيمعتخلا ةصق ىف لضفلا نع سابع نبأ نع
 نأ عم هدحو جرج نبا ىلع هيف داتعالا سيلف ىرهزلا نع هریغو كلام ةياور نم امهدنع جرخ ثيدحلا : تلق
 ةياور نم دجوب نأ ىلإ جاجح ةياور دمتعتف سادم جرج ناو ظفاح هنأ الإ قايسلا اذه ىلع عباتي مل اجاجح
 لعآ هللاو انعنعم الإ هثيدح نم هرأ مل ىناف یرهزلا نم عامسلاب هيف احرصم خرج نبأ نع هری

 ىبأ نب ديعس نع دلاخ نع ثيللا ثيدح ىراخبلا جرخأو ىنطقرادلا لاق :( نورشعلاو سداسلا ثيدحلا )
 ماشه لاتو لاق كلوسر دلب ىف قوم لعجاو كليبس ىف ةدابش ىنقزرا مهللا رمع نع هيبأ نع ملسأ نب ديز نع لاله
 نع ةصفح نع همأ نع ملسأ نب ديز نع مساقلا نب حور لاقو رمع نع ةصفح نع هيبأ نع لسأ نب ديز نع دعس نبأ
 نب حورو ثيللا نآل ريع نع ةصفح نع همأ نعو رم نع هيبأ نع لسأ نب ديز دنع ناك هنأ رهاظلا : تلق . رمع
 ةصفح نع همأ نع لسأ نب ديز ثيدح قايس ىفو هثيدحي نيفراعلا هل نيمزالملا نم ربع ىلوم مسأو ناظفاح مساقلا



- ۳04 = 

 ةياور امأو « ناظوفع ناقيرط امهنا ىلع لدف قيلعتلا قيلغت باتك ىف هتنيب اک ربع نع هيبأ نع هثيدح ىلع ةدايز
 امهنيب ركذي مل رمع نع لسأ نب ديز نع كلام هاور دقو « لعأ هللاو طباض ريغ هنال ةظوفح ريغ اهئاف دعس نب ماشه

 ًاريثك كلذ عنصي ناك كلامو آدحأ

 نع شعالا نع دلاغ ىبأ نع جشالا ثيدح 5 رغأ یطقرادلا لاق : ( نورشعلاو عباسلا هد و

 اهيلعو تتام اهتخأ نأ تعز ةأرما نأ سابع نا نع دهاجبو ءاطعو ديعس نع ليبك نب ةبلسو نيطبلا لسمو محلا

 نباو ةدئازو ةبعش مهنم ةعامج هفلاخو ىنطقرادلا لاق هركذف دلاخ ىنأ نع ركذيو یراخبلا لاقو لاق« ثيدحلا موص

 هتياور ىف ةدئاز نيبو سابع نبا نعريبج نب ديعس نع لسم نع شعالا نع دحاو ريغو ريرجو ةيواعم وبأو ريم
 اذهب ثدح نيح لسم دنع اناكو ليبك نب ةلسو کج ا لاقف ثيدحلا رخآ ىف لاقف دلاخ ىلأ ىلع مولا لخد نيأ نم

 هنأ تليبو قيلعتلا قيلغت یاتک ىف قرطلا هذه ثحضوأ دق : تاق . سابع نبا نع دهاجب نم هانمعم نحنو ثيدحلا

 ةجرخأف لسم امأو هيف همهو ىلإ ريشب ةغيصب هقلع ىراخبلا نال مول داخ ىنأ قيرطل امهركذ ىف نيخيشلا قحلب ال

 هنتم قايس ىف مهفالتخا یهو ینطقرادلا اغ ضرعتي مل ىرخأ ةلع ثيدحلل نکل هنتم قايس نود هدانس] ىلع ارصنقم

 هتوقو هنع لوصولا انيلع هللا رسي اذإ هعضوم ىف ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ حضونسو

 عويلا باتک نم

 هيبأ نع یربقلا ديعس نع ثيللا ثيدح نم ىراخبلا جرخأ یطقرادلا لاق : : ( نورشعلاو نماثلا ثيدحلا إل

 فاتخا دقو ثيدحلا بري الو دحلا اهداجیلف اهانز نيبتف ةمالا تنز اذإ ملي ىنلا لاق لوقيهعمس هنأ ةريره ىبأ نع

 هاوزو هيبأ نع ديعس نع هلع یومالا ديعس نب یو ديبع نب دم ةياور نم رمع نب هللا ديبع هاورف ديعس ىلع

 ةماسأ وبأو دلاخ نب ةيقعو نايلس نب رمتعمو كرابملا نبا فلاخو اذكه ديعس نع قحا نبا نع ناملس نب ةدبع

 قحا نبأ نع دحاو ريغ لاق اکر دم نح ارلرتن ل ةریره نأ قدس نه رم ندا دییع نع هر مشو

 ملسم ابجرخأو هيبأ نع هيف سيل ديعس نع مريغو ديز نب ةماسأو ةيمأ نب ليعاماو ىموم نب بويأ هاور اذكو
 ىلع هصقن نم هرضي الف هيبأ نع هيف داز دقو.مامإ ثيللا : تلق . ثيللا ثيدح ىلع ىراخبلا رصتقاو ابفالتخا ىلع

 هنأ حص اذإو هيبأ ركذ نود هنع هاور نم ةرثكل نيبجولا ىلع ديعس دنع ثيدحلا نوكي نأ دعیال اذه لثم ىف هنأ

 اضنآ ةريره ىبأ نع ىربقملا قيرط ريغ نم نيخيشلا دنع ثيدحلا نأ عم فالذخالا هرضي الف نیپجولا ىلع هدنع

 ملعأ هللاو

 هلم ىنلا نأ سنأ نع ديمح نع كلام ثيدح امج اجرخأو ىنطقرادلا لاق : : ( نورشملاو عسانلا ثيدحلا إل

 5 مب ةرقلا هللا عنم اذإ تيأرأ ےب هللا لوسر لاق رمحت ىتح لاق یهرت امو ليقف ىهزت ىتح راغلا عيب نع یہ

 ةيواعم نب ناورمو ميشهو كرابلا نباو رفعجنب ليعامسا مهنم ةعامج اكلام فلاخ ىطقرادلا لاق هيخأ لام كدحأ

 نب ليعامسا ثيدح اعيمج اجرخآ دقو لاق ةرُلا هللا عنم نإ تيأرأ سن لاق هيف اولاق مریغو نوراه نب ديزبو
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 وبأ ثيدحلا اذه ىف جاردالا یوعد ىلإ ینطقرادلا قبس : تاق . مقلب ینلا مالک نم سنآ مالک لصف دقو رفعج
 بات جوملا بيرقت ىباتك ىف هتحضرآ ا ثيدحلا ةمنأ نم دحاو ريغو ةعزخ نباو نايزارلا ةعرز وبأو متاح

 نب رمتعم نأو عوفرم هنأ قربخأف مانلا ىف كلام نب سنأ تأر: لاق 1 نبا نع هيف تیکحو جردملا

 رمالاو رب ىنلا نع هب ثدح وأ لحتسإ ۴ لاق سل ىردأ ال هرخآ ىف لاق نکل اجردم دہح نع هاور « ناملس

 بيرق اذه لثم ىف

 ‹ سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع ثيدح اءيمج اجرخأو یطقرادلا لاق : ( نوثثالثلا ثيدحلا )

 نع ورمغ نع ديز نب دامح هاور دقو « ثيدحلا ةرمس هللا لتاق لاةف « ارمخ عاب ةرس نأ باطخلا نب رمع غلب لاق

 : تلق . لاق رمع نأ سراط نع نارفس ىنأ نب ةلظنح نم ملسم نب ديلولا هاور كاذكو « لاق رمع نأ سواط

 دقو ةحجارلا هتياورف وربع ثيدحل سانلا ظفحأ رهو سابع نبأ نم هل سواط عامسإ ورمع نع ةئديع نبا حرص

 هقيرط نم ملسم هجرخأ مماقلا نب حور هعبات

 ةعفشلا نم

 نب ورمع نع ةرسيم نب ميهاربا ثيدح ىراخبلا جرخأ ىنطقرادلا لاق : ( نوثالثلاو ىداحلا ثيدحلا )

 نب دم میفلاخو میهاربا نع ةنييع نباو ىروثلاو جرج نبا ةناور نم هبقسب قحأ راجلا عفار نبأ نع ديرشلا

 نب بعک ثيدح « ةتباثلا تاياورلا هتياور للعت الف فيعض هنال ىنعي هيلا تفتلي الو ةرسيم نب ميهازبا نع ملسم

 ىلاعت هللا ءاش نإ حئابذلا ىف أي كلام

 برشلا نم

 عبقتلا باتك ىف وه سيلو درفم ءزج نم هطخ نم تاقن ايف ینطقرادلا لاق : ( نوثالثلاو ىناثلا ثيدحلا )

 جارش ىف ريبرلا مصاخ الجر نأ ریبزلا نب هللا دبع نع ةورع نع ىرهزلا نع ثيللا نع یسینتلا نغ ىراخبلا جرخأ
 اوركذي ملف یرهزلا نع ثيللا ريغ هاورو « ثيللا ريغ اذكه هلصي مل لصتم دانس] وهو ء هلوطب ثيدحلا ةرحلا
 بيعش ثيدح نمو « جرج نبأ ثيدح نمو < رمعم ثردح نم اضيأ ىراخبلا جرخأو ريبزلا- نب هللا دبع هيف

 ىراخبلا هجرخأ امن و . ىهتنا ثيللا هركذ اك ریبزلا نب هللا دبع مهثيدح ىف اورکذی مو ةورع نع ىرهزلا نع مهلك

 كثيدحلاو هوخأ هيف هتبثو هيأ نم هم نوکی نأ زوجف هيبأ نم هعامس حص ةورع نال لاتحالا ىلع نيهجولاب

 قفاو دقو ةيوقلا ةئيرقلا هذط هحيحصت دمتعاف هطبض ىلع ةرفوتم هدالوأ ىعاودف ريبزلاب قاعتم رمأ ىلع لمتشم

 قايس ىف نأ عم مهريغو نابح نباو دوراجلا نباو ةميزخ نباو ملسم اذه ثيللا ثيدح حيحصت ىلع ىراخبلا

 ملعأ هللاو ىرهزلا نع سنوي ةياور یهو رييزلا هيبأ نع هاور ريبزلا نب هلا دبع نأب حيرصتلا هل دوراجلا نبا

 اینا نع هيأ نع ملاس نع ىرهزلا ثيدح اعيمج اجرخأ ىنطقرادلا لاق : : ( نوثالثلاو ثلاثلا ثيدحلا »

 . عفان لوق لوقلاو بلقلا ىف لجأ ملاس ىئاسنلا لاقو ربع نع رمع نبا نع عفان هفلاخ دقو « لام هلو !دبع عاب نم

 هيبأ نع ملاس نع بابش نبا ىنثدح ثيللا انثدح فسوب نب هللا دبع نع قایسلا اذهب ىراخبلا دنع ثيدحلا : تلق

 الإ هعاب ىذلل هلاف لام هلو ًادبع عاتبا نمو هيفو ثيدحلا ربؤت نأ دعب الخن عاتبا نم لوقي مكي هللا لوسر تعم
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 هجرخآ دقف ثرللا انثدح ىلع فوطعم وهو دبعلا ىف ريع نع رمع نبأ نع عفان نع كلام نعو « عاتبملا طرتش نآ
 باوبأ ىف اهجرخأ هنأ ليلدب فالغ الب ةءوفرم یهو ةربؤملا لخنلا ةصقب جاجتحالا هنم هدوصقمو نيبج ولا ىلع
 م رلعآ هللاو هيلع ضارتءا الف فالتخالا رم ایام نيبو عبتتلا لیبس ىلع اج رخأف دملا ةصق امأو « ةءرازملا
 ثيدح « قتملا ىف ىنأي كرش نتعأ نم ةريره ىلأ ثیدح « زئانجلا ىف مدقت دحآ موي ىلتفلا نيب عما ىف رباج ثيدح
 ةاكزلا ىف ىضم تاقدصلا ىف ركب ىبأ نع سنأ

 قتعلا نم
 نب ریشب نع سنأ نب رضنلا نع ةداتق ثیدح امي اجرخأو ینطقرادلا لاق : ( نوثالثلاو عبارلا ثردحلا )

 ىور دقو مزاح نب ريرجو ةبورع ىبأ نبا ثيدح نم ءاعستسالا هيف اركذو اصرقش قتعأ نم ةريره ىبأ نع كيبن
 لصفو ماه اهقفاوو ءاعستسالا ثيدحلا ىف اركذي ملف ةداتق ىف سانلا یبثآ اهو ماشهو ةبعش ثيدحلا اذه
 ثيدح دوعسم وبأ لاقو ماه نع یرقلا هلاق ةريره ىبأ ةياور نم ال ةداتق ىأر نم هلم ثردحلا نم ءاعستسالا
 ةداتق نع هيبأ نع ماش نب ذاعم همدات و هلو < ام عقر ولو , نخیشلل عقب | هنأ یدنعو نی یدذع ماه
 نب ريرجو ةبورع یآ نبا ثيدح نم باوصلاب ىلوأ اذهو لاق ىطقرادلا هلاق مامه نع رماع وبأهاور اذكو
 جردملا بیترتب جلا بيرقت ىف هيلع مالكا تءرشأو ماد ىلعو مایه ىلع هيف فاتغا دقو : تاق . مزاح
 دا هللو

 ةبحلا نم
 نع ماشه نع سنوي نب ىسيع ثيدح ىراخبلا ج رخأو ىنطقرادلا لاق : ( نوثالثلاو سماخلا ثيدحلا )

 . ةشئاع نع اركذي لو رضاحو عيكو هاورو : لاق « اهلع بيثيو ةيدحلا لبقي ناك ملي ىنلا نأ ةمثثاع نع هيبأ
 ةركب ىلأ ثيدح « زئانجلا ىف مدقت نوءاطلا ىف رع ثيدح « اهتاور ظفحب ةلوصوملا ةياورلا ىراخبلا حجر : تاق
 بقانملا یف یاب ديس اذه ىنبا نأ

 دابجلا باتك نم

 لوم رضنلا أ نع ةبقع نب یموم ثيدح امیج اجرخأو ینطقرادلا لاق : ( نوثالثلاو سداسلا ثيدحلا إل
 مومتیقل اذ و ودعلا ءاقل اونمت ال لاق لل ىنلا نأ هتأرقف ىفوأ یآ نب هللا دبع هيلا بتک : لاق هللا ديبع نب رم
 ةيتاكملا ةياور ىف ةجح وهف هباتك نع هاور امنإ]و « فوأ ىبأ نبا نم عمسي مل رضنلا وبأو : لاق ثيدحلا اوربصأف
 فرع نم لك مأ طقف هيلا بوتكس لا ىلإ بتاكملا نم وه له ةبتاكملا طرش نأ نع ىي هنكلا هيف ةلع الف : تاق
 وهف ىناثلا امأو , حلطصملا نم مبفلا ىلإ ردابتملا وه لوآلا « هيلا ةباتكلاب ًادوصقم نكي مل نإو « هب ىور طخلا
 نع هللا ديبع نب رع هالوم نع نوکست انه رضنلا ىبأ ةياور نأ انه لاقي نأ نكمي نكل ةداجولا روص نم مثدنع
 نم هذه ةلاحلاو ريصتف هبناک ناک هنآل هيلع هأرق هنال اضرع هالوم نع كلذ هذخأ نوكيو هيلا فوأ ىبأ نبا باتك
 لعأ هللاو « ىنطقرادلا لاق ام ةبتاكملاب ةياورلا

 ةمدقلا # 45 م



 ل ۳۹۲

 نع دعس نب لبس نب سابع نب ىنأ ثيدح ىراخخبلا جرخأو ىنطةرادلا لاق : ( نوثالثلاو عباسلا ثيدحلا )

 هيلع مالکسلا قأيس : تلق . فيعض اذه ىنأو : لاق فرحللا هل لاقي سرف لِي ىنلل ناكح : لاق هدج نع هيبأ

 ىلا لصفلا ىف

 نعرلا دبع نب هللا دبع نع « یرازفلا قحسا یآ ثيدح ىف دومسم وبأ لاق : ( نوثالثلاو نماثلا ثيدحلا ١

دحلا « كحض مث اهدنع أكتاف ناحلم تذب ىلع ب ىنلا لخد لوقي اسنأ تعم ةلاوط وبأ وه یراصنالا
 هيفو ثي

 هيلع طقسو ةلاوط ىلأ نع قحسا وبأ ىراخبلا باتك ىف اذكه دوعسم وبأ لاق « رضخالا رحبلا ن وبكر ب ىتمأ نم سان

حضاو نب بيسملا ةياور ىلإ كلذ ىف دنتساو د وعسم وبأ لاق اذك ةمادق نب ةدئاز اين
 نع ىرازفلا قمسا بأ نع 

 ىرازفلا قحسا ىنآل ريسلا باتك ىف ثيدحلاو فيعض بيسملا ناف ءاهولا ةياغ ىف دنتسم وهو ةلاوط يأ نع ةدئاز

 نب ةيواعم نع هدنسم ىف دحأ مامالا هاور اذكهو « ةدئاز هيف سيل هنع ىصيصملا بيبح نب كللا دبع ةياور نم ٠

 نب ةيواعم نع دم نب هلا دبع نع یراخبلا هاور اک ةذئاز هيف سيل ةلاوط یآ نع ىرازفلا قحسا ىلأ نع ورمع

 ممن ۰ ىهتنا ةدئاز اف دجآ ملف قحسا بأ نع ثيدحلا اذه قرط تعبتت : نايم لا ىلع وبأ لاق ىح ءاوس ورع

 نع ىرازفلا قحسا ی ةياور نم ال ةلاوط ىلأ نع قحسا ی ةمباتم ًاضيأ ةلاوط ىلأ نع ةدئارا ظوفع ثددحلا

 ىف ليعامسالا هجرخأ امبقيرط نمو ءآضيأ ورع نب ةيواعمو نما ىلع نب نيسح ةدئاز نع هاورو ةدئاز

 ور نب ةيواعم نع هدئسم ىف دمحأ هاور دقو , هيف ىرازفلا قمنا یال ركذ ال هحیعص ىف ةناوع وبأو « هجرختسم

 دانسإلا اذهب جرخأو ثيدحلا اذه ركذف « ةلاوط بآ نغ امالک ةدئاز نع وربع نب ةيواعم نعو قحسا ىبأ نع

 نإ حضاو نب بيسملا نظأف ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف ىف سنأ ثيدح وهو رخآ اثيدح امہ ورع نب ةيواعم نع

 وأو عضوم عضوف ةلاوط بأ نع اعيمج ةدئازو ىرازفلا قحسا ىنأ نع هاور دق نوكي ةظوقفحم ةتياور تناك

 ملعأ هللاو نع فطعلا

ح ىراغبلا حرخأو « ىنطقرادلا لاق : ( نوئالثلاو عساتلا ثيدحلا )
 رائيد نب هللا دبع نب نءرلا دبع ثيد

ف امو ايندلا نم ريخ هللا ليبس ىف موي طاب ر دعس نب لهس نع مزاح ىبأ نع
 نعرلا دبع ريغ اذه لقب لو « ثيدحلا اي

 دعب لصفلا ىف هيلع مالكا قاب راد نب هللا ديع نب نحرلا دبع : تلق . حيو كثددحلا قايو هنم تبثثأ هريغو

 ةدايزلا هذم درفت دقو اذه

 نإ بعصم نع هيبأ نع ةحلط نب دمحم ثيدح ىراغبلا جرخأو « ىنطقرادلا لاق : ( نوءبرآلا ثيدحلا إل

 یطف رادلا لاق ء كئافعضب الإ نوقزرتو نورصنت له ی ىذلا لاقف هنود نم ىلع الضف هل نأ دعس ىأر لاق دعس

 هيبأ نع دعس نب بعصم ةياور نم فورعم لصالا ىف لوصوم هنأ الإ لسرملا ةروص هتروص : تاق . لسرم اذهو

 نم ةياورلاب افورعم ىوارلا ناك اذإ لوصوم هنأ ىلع هجرخأف قايسلا اذه لاثمأ نم ًاريثك ىراخبلا دمتعا دقو

 سداسلا ءزجلا فو « معن یبال ةيلحلا قو < معن یو ليعامسالا ىجرختسم قو . یاسنلا سس ىف هان ور دقو هرکذ

 ىطقرادلا كرت دقو , هركذف ىأر هنأ هيبأ نع دعس نب بعصم ثيدح نم دعاص نب دمت ىبأ ثبدح نم

 ابعبقتي مل سنجلا اذه نم باتکلا ىف تیداحآ



 تب ۳۹۴

 ةح قرط نم كلام نب بک ب وت ثيدح ىراخللا جرخأو یتطقرادلا لاق : (نوعبرألاو ىداحلا ثيدحلا 2
 تاق . ةعابجلا لاق اي بک نع هيبأ نع لاقف كرابملا نبا نع رصن نب ديوس هاور دقف لسرم وهو : لاق بعك نع بمك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع یرهزاا نع سا و, نع كرايملا نبا نع د نب دمحأ نع ارصتخم دابجلا ىف ىنعي هجرخأو باوصاا وهو بعك نع هيبأ نع كلام نر بەك نب هللا دبع نإ نہ رلا دبع نع ىرهزلا نع هريغو ليقع نع
 املا نم نال لاتحالا ىلع هجرخأف ابمک تعم : لاق بک نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ىراخبلا ةياور ىف عقو
 ةلصتملا ةياورلا ىلع وه ا] داتعالا ناف لیلعت ريبك اهجيرخت ىلع بت رتب الف ةذاش دمح نب دمحأ ةياور نوكستف ذئنيحو كرابملا نب هللا دبع ىلع ايف فالخلا نوكي نأ بجوت ىنطقرادلا الا راشآ ىلا رصن نب ديوس ةياور نكل هدج نع هاور امم رو هدج نع هيبأ نع هور لاوحألا .ث6أ ىف ناکف هوبأ هيف هتبثو هدج نم همعس نمحرلا دبع نوكي نأ
 دبع نب نمحرلا دبع نظأ ام ىرهزلا ثيدح لاع ىف للملا ىحي نب دمع لاقو هركذف ړل هللا لوسر ناك : لاق هيبأ نع بعک نب هللا دبع نب نجرلا دبع نع ىرهزلا نع رمعم نع دواد ىبأ ننس ىف ثيدحلا تدجو مث . ملعأ هللاو
 وبأ هركذ اک رمعم ثيدح قاس مث بعك نب هللا ديبع همعو هيبأ نع ىوري امنإو ايش هدج نم عح پمک نب هلل
 ءاوس دواد

 لعأ هللاو هظفح هيواد نأ ىلع لد ةصق ثيدحلا ىف ناك اذإ : لينح نب دمحأ لاق دقو , هرک ذف لوقي ًارارم یموم ابأ تعم ىنإف رطفأ ةدرب وبأ هل لاقف رفسلا ىف موصي ديزي ناكف رفس ىف ةدرب وبأو ةشبك بأ نب ديزي بحطصا هيف ناف هظفح ماوعلا نأ ىلع لدت ةصق قايسلا ىفو « عوفرملا کح ىفوهف ىأرلا لبق نم لاقيال اذه لثم نأ الإ كش الب ماوملا نم ظفحأ رعسم : تلف . تيب ىنلا الو ىسرم ابآ ركذي مل هلرق ةدرب ىبأ رع کسکسلا ميهاربا نع لاقف رعسم هفلاخو ماعلا ريغ هدنسي مل اذهو امقم امي لمعي ناك ام لثم هل هللا بتك رفاس وأ دبعلا ضرم اذإ : لاق مب ىنلا نع ىموم ىبأ نع ةدرب بأ نع یکسکساا ميهاربا نع بشوح نب ماوعلا ثيدح ىراخبلا جرخأو . ىنطقرادلا لاق : ( نومبرآلاو ىناثلا ثيدحلا )

 كلذك ناك ناف اذ درفتو تیداح لا كلت ىف كراش هريغ نوکسل یراخبلا دنع هثیدح نم ريثكلا نع ضرعأو ةصاخ ليعامسا ثيدح نم عضوملا اذه رکذ امن ىنطقرادلا نأ نظأو هيلع مالكا قأيس : تلق . فيعض لیعاعاو : لاق هلوطب تيد لا سا ىلع اینه ىعدي هل ىلوم لمعتسا ربع نأ هسيبأ نع لسأ نب ديز نع كلام نع سیرآ ىبأ نب ليعامسا ثيدح ىراخبلا جرخأ هطخب تدجو ايف < ینطقرادلا لاق . ( نومیرالاو كلاثلا ثيدحلا )
 ملعأ هللاو ءاوس ليعامسا ةياورك كلام نع هاورف ىسيع نب نعم هيلع هعبات لب هب درفت مف

 ملعأ هللاو هل هیقل تبث نأ دعب ةطساو الب هنع ىوريال نأ ةطساوب اثیدح وربع نب هللا دبع نع ىور ملاس نوک نم مزاي الو ءاقللا توب هطارتشا عم ىراخبلا ىلع دري ال لیلا اذهو : تلق . اذه ريغ ورمع نب هللا دبع نع هيخأ نع ملام ىور دقو « ور نبأ هللا ديع نم ملاس عامس هيف سيلو ثيدحلا ةركرك هل لاقي لجد مب ىنلا لق ىلع ناك لاقو رمع نب هللا دبع نع دعجلا ىبأ نب ملاس نع رانيد نب وربع ثيدح ىراخبلا جرخأو « ىنطقرادلا لاق : ( ن وعبرألاو عبارلا ثيدحلا ١
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 دبع نع ىرهزلا نع خرج نبا ثيدح اعيمج اجرخأو « ىنطةرادلا لاق : ( نوعبرآلاو سماخلا ثيدحلا 2

ب دب ىحض رفس نم مدق اذإ ناک هلل ینلا نآ بعک نع بک نب هللا ديمع همعو هيبأ نع هللا ديع نب نمحرلا
 دجسم ا

 بعک نا نع ىرهزلا نع ليقع لاقو هيبأ نع بک نب نجرلا دبع نع ىرهزلا نع لاقف رمعم هفلاخ دقو « ثيدحلا

 رمعم لوق : تلق . هفاخ نم هرض الو حصأ خرج نبا ةياورو « نطقرادلا لاق « رمعم ةياور هبشي وهو هيبأ نع

 نم حي باوجلا اذهو ةمطقنم مهتياور نوکتف هدج ىلإ هبسن هنأ ىلع لمع بەك نب نحرلا دع نع هريغو

 ملعأ هللاو الوأ هانررق اک رضيال اذه لثم ىف فالتخالا نأ ىف ىنطقرادلا

 ةيزجلاو سا نم

يلا جرخأ یطقرادلا لاق : 4 نوءبرآلاو سداسلا ثيدحلا 3
 عفان نع بربآ نع دیز نب داح ثيدح ىراخ

 ثيدح لصوو الس رم هجرخأ اذکه ًارذن ترذن : لاق رمع نأ هلوأ ىفو « نیدح ىس نم نیت راج باصأ رمع نأ

 نیس راا ثيدح لصوو « حيف وهو رمع نبا نع عفان نع بوآ نع ةعاجو مزاح ی ريرجو ةبلس نب داح رذنلا

 ىراخبلا نيب دقو هلصو نم لوق حص ثيدحلا لصأ حص اذإ : تاق . حصأ داح لوقو بوبآ نع مزاح نب ريرج

 قفوملا هللاو نئارقلا نع دمتعي اذه لثم ىف هنأ هانمدق دقو هيف فالخلا

 نسحلا نع دايز نب دحاولا دبع ثيدح ىراخبلا جرخأ « لظقرادلا لاق : 6 نرعيرآلاو عباسلا ثيدحلا إل

حناد حري مل ادهاعم لتق نم علي ثلا نع ورمع نب هللا دبع نع دهاج# نع وربع نبا
 هفلاخ دقو ‹« ثيدحلا ةنجلا ة

 وهو ورجع نب هللا دع نع ةيمأ ىبأ نب ةدانج نع دهاجم نع ورمع نب نسا نع هاورف ةيواعم نب ناورم

 ةيواعم وبآ دحاولا دبع عبات دق نکلو الجر دانسالا ىف داز دقو « دحاولا دبع نم تبثأ ناورم : تاق . باوصلا

 ةياور نأ رهاظلاو لیعاسالا هجرخآ هقيرط نمو « یمیقفلا رافغلا دبع نب ورمعو هقب ط نم هجام نبا هجرخآ

 موو هريغو یاس ابجرخآف ةدانج اهف داز ىنلا ةيواعم نب ناورم ةياور امأو « هعبات نمل حجرآ دحاولا دبع

 ملعأ هللاو هنع ةدانج نم هم نأ دعب ورمع نب هللا دبع نم هم دهاجم نوكي نأ لمتح و ةكردتساف عاجلا

 قاخلا هدد نم

 روصنمو شمع الا نع ليئارسا ثيدح نم یراخبلا جرخآ ینطقرادلا لاق : 6 نومیرالاو نماثلا ثيدحلا

 عبااتي لو « ثيدحلا تالسرلاو تار راغ ىف لس ىذلا عم انك : لاق هللا ديع نع ةمقاع نع ميهاربا نع ایج

 ىكح دقو « ىهتنا مهاربا نع ةريغم هاور اذكو هنع نابیش هماتف روصنم نع امأ « ةءقاع ىلع شععالا نع ليئارسا

 مع هللاو رضي ال ليلعت وهو هيف فالخلا ىراخبلا

 مالسلا مهلع ءايبنالا ثيداحأ نم

اق ۰ 4 نوءبرالاو عساتلا ثيدحلا {
قوا یآ نا ثر لح ىراخبلا جرخأ 5 ىطفرادلا ل

 نبيا نع هيخأ نع 

لع مهاربا قلي : كاق ةريره 1 نع ىربةملا دريعس نع بذ ىبأ
ر زا ةو ىلعو ةمايقلا مول رزآ هاب مالسا) هي

 ة

 : تلق . ةريره بأ نع هيبأ نع ىرقملا ديوس نع بذ ىبأ نا نع نابط نب هاربا هاور اذهو : لاق ثيدحلا
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 هجو نم لیعاسالا هلعأ نكلو هيف فالخلا ةياكح له ملف ریسفتلا ىف نامبط نب مهاربا ثيدح یراخیلا قلع دق
 هی ابام لمح فيكف دامرملا فاخال هللا نأب ملاع ميهاربا نأ ةرج نم رظن هتک ىف ربخ اذه هدروأ نأ دعب لاقف رخآ

 كلذ باوج ىأيسو ىهتنا هدعول فلخ ال هنأب هبلعو نوثعبي موي هيزخي ال نأ هدعو دق هللا نأب هربخ عم هل ايزخ
 هعضوم ىف ىلاعت هللا ءاش نإ

 هيبأ نع ديعس نب هللا ديبع نع ناطقلا یحم ثيدح ىراخبلا جرخأ « ىنطقرادلا لاق : : ( نوسلا ثيدحلا ال

 هيف هفلاخ دقو هجارخ] ىلع لسم هقفاوو ثيدحلا ماقتآ : لاق ؟ سانلا مركأ نم هللا لوسراب : ليق ةريره ىلأ نع

 00 نع ديعس نب هللا دسع نع اولاق نورخآو ناماس نب رمتعمو ريم نب هللا دیعو ةماس أ وأ مم ةعامج

 لعب مو لاتحالا ىلع هدنع وهف اهریغو ةماسأ أو رمتعم تبدح ىراخبلا جرخأ دق : تاق . هببآ نع اولوقي

 هيف فالخلا ةياكح

 انثدح یرادلا ديعس نب دمحأ نع ىراخبلا جرخأ : ىنايجلا ىلع وبأ لاق : € نوساو ىداحلا ثيدحلا ال
 مزمز ةصق رب ىنلا نع سابع نبا نع هيأ نع ريبج نب ديعس نب هللا دبع نع بويأ نع هيبأ نع ريرج نب بهو

 ذإ ىراخبلا زمغب هنأك ريرج نب بهو ىلع دانسالا اذه ىف اوفلتخا : لاق نأب قشمدلا دوعسم وبأ هبقعت دقو : لاق
 سابع نبا نع لاق نکل ءاوس هلثم ريرج نب بهو نع رعاششاا نب جاجح هاور ىلع وبأ لاق ؛ حيحصلا ىف هجرخأ
 ردب نب دمحم نعو هب جاجح نع ىوغبلا نع نكسلا نب ىلع ىبأ ةياور نم هدنسأو اه هيف داز بعك نب ىلأ نع

 هللا دبع طقسأف ریبج نب ديعس نع بوبأ نع لاق نکل هلثم ريرج نب بهو نع كزيت نب دحآ نب دم نع ىلهابلا

 ديعس نب دحأ نع هقيرط نم نئسلا ىف یناسألا هاورو « ريرج نب بهو نع ىنيدملا نب ىلع هاور اًذكو « ديعس نبا
 هللا دبع نع بوبأ نع ديز نب دامح انثدحو بهو لاق ىنيدملا نبا ثيدح رخآ ىف لاقو « كلذ لثم ىراخبلا خيش

 ديعس نب هللا دبع طقسأ هيأ نع هاور اذإ ناك ريرج نب بهو نأ اذهب نيبتف ايبأ ركذي لو هوخن هيبأ نع ديعس نبا

 ریبج نب ديعس نب هللا دبع تبثأو بعك نب یلآ طةسأ دیز نب داح نع هاور اذإو « بعك نب دآ تبثأو ريبج نبا

 نب بهو لاق اضيأ قاسأذلا دنع هرخآ ىف ناف رخآ فالتخا دانسإلا ىو « ريسي جارد] اف ىراخبلا ةياور نأ نايف

 : تلق ؟لوقيام كوبأف ىل لاق مث ًادیدش ًاراکنا هركنأف داح نع اذهب هتثدخغ عيطم ىبأ نب مالس تيتأف ريرج
 نب لیعاا هاورو « ىهتنا دلاخ نب ةمركع نع بوبآ وه امن] طلغ دق : لاقف « ريبج نب ديعس نع بويأ نع لوقي

 اذه ىفنايجلا ىلع وبأ لاق بهك نب ىبأ ركذي لو سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع تا لاق بويأ نع ةيلع
 قیرط نيب مث هتحصإ محو أذمب هضم عفدیال هنأو قاذو ىلإ دوم هنأ مع ةعئملا ىف رحبتما هلمأت اذإ فالتخالا

 قفوملا هتلاو تاياورلا هذه نيب عما

 انثدح ليئارسا انربخأ ريثك نب دع انثدح : ىراخبلا لاق ینایجلا ىلع وبأ لة : € نوسنلاو ىناثلا ثيدحلا ال
 « ثيدحلا مالسلا مهلع يهارباو ىسيعو ىموم تبار : إب ىنلا لاق لاق رمع نبا نع دهاجب نع ةريفملا نب ناثع
 نب دم هاور امن و رع نبا نع هلوق ىف ىراخبلا أطخأ دومسم ۳ لاق « سابع نبا نع دهاجب نع هيف ظوفحاو لاق

 نباو مدآ نب یو لولسلا روصتم نب ق#ا هاور كلذكو « سابع نبا نع دانسالا اذهب ليئارسأ نع ريدك



 نب لبنح قيرط نم ثيدحلا قاسف هتخسن ىف ىورملا رذ وبأ مولا اذه ىلع هبن اذكو ليئارسا نع مهريغو ةذئاز ىبأ

 اذكو « ريثك نب د نع ىرادلا ناثع هاور اذكو رذ وبأ لاق اذک سابع نبا نع لاقف ريثك نب دمع نع یتا

 « ليئارسا نع ناذاش رماع نب دوسأ نع هدنسم ىف دمحأ هاور اذكو : تاق . ليئارسا نع ىريبزلا دحأ وبأ هاور

 صفح نب نيسحلا نع هدئاوف ىف هيوم هاور اذكو ريثك نب دم نع ىعارخلا دم نب دحآ نع یناربطلا هاور اذکو

 نع دهاجم نع نوع نبا ةياور نم رخآ عضوم ىف هجرخآ دق ىراخبلا نأ ملا قبس نم هنأ ديؤيو ليئارسا نع

 قيرط نم ناميإلا بانك ىف هجرخأف ىراخبلا ىلع ًاضيأ هدنم نب هللا دبع وبأ هبقعت دقو « باوصلا وهو سابع نبا

 یراخبلا لاق هرخآ ىف لاقو « هب ريثك نب دمع نع امهالك ىموسرطلا ديعس نب ىمومو سيرضنلا نب بويأ نب دمي
 ىعازخلا ىلع نب دمت نب دمحأ نع ىناربطلا نع هجرختسم ىف معن وبأ هاور اذكو سابع نبا باوصلاو ربع نبا نع

 نم هقاس مث ربع نبا لاقف نيثك نب دمع نع ىراخبلا هاور هدعب لاقو مدقت اک سابع نبا لاقو ريثك نب دم نع

 نع ىريبزلا دحآ ىلأ قيرط نم لیعاعالا جرختسم ىف هتيأر مث ء اضيأ سابع نبا لاقف یریبرلا دحأ ىبأ قيرط

 ىراخبلا ريغ نم هيف مولا نأ ىلع كلذب تللدتساو هتدامك هبقعتي لو سابع نبا نع هيف لاقو « ليئارسا

 لعأ هللاو

 لیئارسا ىنب ركذ نم

 نع یسیوالا نعو « ةعزق نب ىع نع « ىراخبلا جرخأ « ىنطقرادلا لاق : € نوسخلاو كلاثلا ثيدحلا )

 نايلس امیمباتو لاق « نوئدحم سان ممالا ىف ناك گل ىنلا نع ةريره یبآ نع ةبلس ىبأ نع هيبأ نع دعس نب ميهاربا

 .  ةريرهىبأ لدب ةشاع نع لاقف دعس نب هاربا نع هاورف بهو نبا ميغلاخو ىناثعلا ناورم وبأو ىمثاحلا دواد نبا

 انا دمسو بوقعب هاورو ؛ ةريره ىلأ نع ةبلس ىبأ نع مهاربا نب دعس نع ةدئاز ىبأ نب ايركز هاور دقو

 ىنلا نأ ىنغلي : لاق ةلس ىبأ نع هيبأ نع دعس نب ميهاربا نع دان نب ديزيو ثيللا بتاك ملاصوبأو دعس نب میهاربا

 الف هعبات نمو داملا نبا ةياور امأو « ايركز ةعباتم هعبات نمو یسیوالا ةياور ىوقت : تلف . هركذف لاق كلي

 ًادحأ ملعأ ال : فارطالا ىف دوعسم وبأ لاق دقو « هدحو بهو نبا ةياور تيقبف ةرسفم كلتو ةمهم اجال اپفانت

 نكل ةريره ىبأ نع دعس نب مهاربا ةياور نم روبشملاو ةشئاع نع دعس نب مهاربا نع هلوق ىف بهو نبا عبات

 لس ابأ لعل لاقي نأ لمتحيف « بهو نبا لاق اک دعس نب ميهاربا نب دعس نع نالجع نبا ثيدح نم سم هجرخأ

 مع هللاو اميمج ةشئاع نعو ةريره ىبأ نع هيوري ناک

 بقانملا نم

 مهاربا نب بوقعي لاقو : لاق ع نايفس انثدح معن وبأ انثدح ىراخبلا لاق : ( نوسخلاو عبارلا ثيدحلا )

 ةنيبجو راصلالاو شيرق مَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ نع جرعالا ىنثدح هيبأ نع نأ اتئدح دعس نبا وه

 ةناور نأب قشمدلا دوعسم وبأ هبقءعتو هلوسرو هللا نود ىلوم مهل سيل ىلاوم رافغو عجشأو لس و ةنبزمو

 ظفاب ةريره ىنأ نع جرعالا نع ناسيك نب خاص نع هيبأ نع هيوري امنإ بوقعي نال نایفس ةياور فلاخت بوقعي



 بمعت وهو : تلق . لسم هجرخأ اذكو نافطغو دسأ نم هللا دنع ريخ ةئيبج نم ناك نمو ةتيزمو لسأو رافغ

 نايفس كراش ىراخيلا هجرخآ یذلا لوالاف هيأ نع اعیج نيثدحلا ىور نوكي نأ لمت بوقس نال ديج ريغ

 نع هيبأ نع هاور سم هجرخأ ىذلا ىناثلاو « دعس نب مهاربا دلاو ميهاربا نب دعس نع هاورف هتياور ىف ىروثلا

 لعآ هللاو هب ًادرفنم خاص

 يأ نبا نع بويأ نع ةيلع نبا ثيدح یراخبلا جرخآ « ینطفرادلا لاق : € نوسخلاو سماخلا ثيدحلا ال

 ثب دخلا هتح تذسح اف مب ىنلا تبحص امهنع هللا ىضر سابع نبا هل لاق رمع نعط امل ةمرخم نب روسملا نع کلم

 ىليعامسالا اهدنسآ دامح قيرط : تلق . روسملا هيف سيل سابع نبا نع ةكيلم ىبأ نبا نع بوبأ نع دامح هاورو

 دق روسملاو اعيمج روسلا نمو سابع نبا نم هعاس حص دق ةكيلم ىنأ ناو یراخبلا هيلا راشأ دقو هريغو

 لعأ هللاو امهنم لك نع هاور ةكيلم ىبأ نبا نأ رهاظلاف ةصقلا رضح

 « ريبزلا ةليضف ىف ناثع نع ناورم ثيدح ىراخبلا جرخأ ینطقرادلا لاق : ( نوسخلاو سداسلا ثيدحلا ال
 اعيمج ةماسأ ىبأو ربسم نب ىلع ثيدح نم هجرخأ ىراخبلا : تاق . ةماسأ وبأو رسم نب ىلع هظفل ىف فلتخا دقو

 ىلاعت هللا ءاش نإ ريبزلا بقانم ىف قأيس اک الیلعت بجوي نیابت امهنيب سیلو
 نع مشاه نب مشاه نع ميهاربا نب کم نع ىراخبلا جرخأ ىنطقرادلا لاق : ( نوسلاو عباسلا ثيدحلا )

 وبأو یومالا ديعس نب یحعو ةدئاز ىنأ نبا هفلاخ دقو « مالسالا كلث افأو ىنتيأر دقل لاق هيبأ نع دعس نب رماع
 ةدئاز ىبأ نبا ثيدح یراخیلا جرخأ دق : تلق . دعس نع بيسملا نب ديعس نع مشاه نب مشاه نع هوور ةماسأ

 ىلع هجرخأ ىراخبلا نأ رهاظلاو «ليعامسالا ابجرخآ یومالا قيرطو ةماسأ ىلأ ثيدح قلعو کم ثيدح رثأ

 اعيمج دعس نمو هنم مشاه عامس ةمصو هيبأ ثيدحب دعس نب رماع ةفرعم ةنيرقل لاتحالا

 ةفيذح نع ةلص نع قحا ىبأ نع ةبعش ثيدح اعيمج اجرخأ ینطقرادلا لاق : ( نوسنخلاو نماثلا ثيدحلا )
 يأ نع ىروثلا لسم هجرخأو : لاق حارجلا نب ةديبع ابأ ثعبف نيمأ قح انيمأ نتعب ال هيفو نارجت لهأ ءىجم ةصق
 : تاق . ليئارسا لوق تبي الو دوءسم نب هللا دبع نع ةلص نع قحا ىبأ نع هاورف ليئارسا امبفلاخو هلثم قعا

 ۱ ةفيذح نع هحيحصت ىلع امبقفاو دقف

 نإ ثيدح اهنم ةركب ىلأ نع نسحلل ثيداحأ ىراخبلا جرخأ ىنطةرادلا لاق : ( نوساو عساتلا ثيدحلا )

 . اعطقنم ىراخبلا هجرخأ ام نوكيف ىنعي ةركب ىنأ نع فتح الا نع ىور امنإ] نسحلاو « ثيدحلا ديس اذه ىنبا

 ةركد اأ عم هنأ نسلا نع ىموم يأ ةياور دمتعا امنإ ىراخبلاو هنع قرط نم نسحلا نع جرخم ثيدحلا : تلق

 ةركب ىلأ نم نسحلا عامس اندنع تبث امن هللا دبع نب ىلع ىل لاق هرخآ ىف لاقو حاصلا باتك ىفالوطم هجرخأ دقو

 « ةبلس مأ نع هنع ليقو « اذكه هنع ليقف نسحلا ىلع فالتخالاب هليلعت نع یتطقرادلا ضرعأو « ثيدحلا اذهب

 مل نسحلا نأب ىنطةرادلا مزج نم ابجعتم تلز الو ىوقتال كلذب دیناسالا نآل السرم هلع ىنلا نع هنع ليقو
 لاجر ىف تيأر نأ ىلإ لوقي ةركب ابأ تمس نسحلا لاق ىراخبلا ف ثيدحلا اذه ىف نأ عم ةركب یآ نم عمسإ
 لوق ىراخبلا جرخأ امف لاقو ةمجر بلاط فأ نب ىلع نب نسحلل ءاحلا فرح لوأ ىف ىجابلا ديلولا ىبال ىراخبلا



— ۳۹۸ 

 يآ نم عمسي ل مدنع نسحلا نال ىلع نب نسحلا هنأ ىلع هريغو ینطقرادلا نسلا وبآ لوأتف ةركب ابآ تمم نسل ا
 نأ یدنعو ىجايلا لاق . هنم هعاس مدنع حص اذهبو ىرصبلا نسحلا هنأ ىلع ىنيدملا ناو ىراخيلا هلحو ةركب

 هرأ م ین هنم ابجعتم اذه تدروأ : تلق . بلاط ىبأ نب ىلع نب نسحلا وه امن] ةركب ىلأ نم هعم ىذلا نسل

 نسحلا كردي مل نسحلا نع ىراخبلا دنع ثيدحلا اذه ىوار نإ مث دنتسم الب رهاظلل فلاخم لح وهو ىجابلا ريفل

 نسحلا نيب هيف عقو ةركب ىبأو ىرصبلا نسحلا نيب عاطقنالا نم یجابلا هنم رف اف هيف عاطقنالا مرلیف ىلع نبا

 یراخبلا نأب هجاجتحا امأو . ملعأ هللاو لما اذه فعض ققحت ىراخبلا دنع هقايس لمأت نمو هنع ىوارلاو ىلع نبا

 فانت نيدانسإلا نيب سيلف ةركب ىنأ نع فنحالا نع نسحلا نع ايف لاقف ىرخأ قيرط نم ثيدحلا اذه جرخأ

 نيقايسلا نم نيب اذهو ةركب يآ نع هثيدح امیاع لمتشي م ةنيب ةدابز ةركب بأ نع فنحالا نع هل هتیاور ىف نال

 قفوملا هللاو

 یزاغلاو ةيوبنلا ةريسلا نم

 دیبزلا نب ةورع ىنثدح ىميتلا مهاربا نب دمت ثيدح ىراخبلا جرخأ ىنطقرادلا لاق : ( نوتسلا ثيدحلا إل

 نع قحا نبا هعباتو ء ثيدحلا ی ىتلاب نوکرشاا هعنص ءىث دشأب ىنريخأ : صاعلا نب ورمع نبا تلأس لاق

 نب دم لاق اذكو « صاعلا نب ورمعل لق هيبأ نع ماشه لاقو « ورمع نب هللا دبعل تاق « ةورع نع ةورع نب ىع

 نب دجم ةياور حیجرت هعينص ىضتقاو ىرت ا هيف فالتخالا ىراخبلا ركذ : تلق . ةورع نع ةلس بأ نع ورم
 نع هلوق ىلع ةورع نب ىحي مهاربا نب دم قفاوف امییآ ىلع افلتخا ةورع ىنبا اماشهو ىحي نال ىميتلا مهاربا

 دقو صاعلا نب ورمعل هئاقأ نم تبثأ صاعلا نب ورع نب هللا دبمل ةورع ءاقل نأ كلذ دك أو ورع نب هللا دبع

 صاعلا نب ورمع لأس هنأ ايف سيلف ماشه ةياور امأو « لأس ىذلا وه هنأب ىميتلا ميهاربا نب دم ثيدح ىف حرص

 هنأكف كلذب ثدح صاعلا نب ورع نأ ىلع لدت ةلس ىبأ ةياور نال صاعلا نب ورع نع كلذ هناب ناك هنأ لمتحيف

 ىراخبلا عياص بیوصآ كلذ یضتقمو هنع كلذب ثدأ هلأسف ورمع نب هللا دبع قل مث هنع هلسرأف هنع ةورع غلب

 وأ تاياورلا ىد >1 حيجرت ىلع نئارقلا تماق اذإ رضيال داقنلا دنع فالتخالا نأ هلاثمأو اذه نيبتو

 لعأ هاو مهدعاوق ىلع عما نكمأ

 : لاق د# نب رع نع بهو نبأ ثيدح ىراخبلا جرخأ ىنطقرادلا لاق : ( نوتسااو ىداحلا ثيدحلا )

 نب صاملا هءاج ذإ لأ نأ دعب رع ینعب افئاغ رادلا ىف وه اهنيب لاق هيبأ نع رع نب هللا دبع نب ديز ىدج ىنرخأ

 مسم نب ديلولا هفلاخو : لاق « ثيدحلا ىننولتةرس مهنآ كموت معز : لاق ؟ كلابام : لاقف ورع وبأ یمهسلا لئاو

 هعامسإ ىراخإلا ةياور ىف حرمع دق : تاق .الجر هيف داز رع نبا نع ىدج نع یآ ينثدح دي نب رمع نع هاورف

 هظفح ديلولا ناك نإ امهنم هعمس هنأ رهاظلاف هدج نم

 نع ربع نب هللا ديمع نع خرج نبا ثيدح یراخبلا جرخأو ىطقرادلا لاق : 4 نوتسلاو ىناثلا ثيدحلا ۳

 : تلق . باطخلا نب رع كردي مل امفان نأ ىنعي لسرم اذهو فال آ ةعبرأ نيلوآلا نیرجاپلل ضرف رع نأ عفان
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 اذ] كلذ لثم دمتمي یراخبلا نأ ًارارم انمدق دقف ردع نب هللا دبع نع هلح اعفان نأ ىلع لدیام ربخلا قايس ىف نکل
 ىرخأ قيرط نم مع وبأ هدررأآ دقوا لعأ هللاو قایساا ىف روکذلا خیشلا نع هذخأ ىوارلا نأ نئارقلاب حجرت

 هنم متأو هوحن ركذف رمع نبا نع عفان نع رم نب هللا ديبع نع
 داعم نع ديعس نب ی نع رب رج ثيدح ىراخبلا جرخأ « ىنطقرادلا لاق : ( نوتسلاو كلاثلا ثيدحلا ١)

 ديزي و داح ثيدح نم هجرخأو « کیف ًاردب دبش نم نودعتام : ثيدح ردب لهأ نم هوبآ ناکو هيبأ نع ةعافر نبا

 نع ی نع لاقف ىروثلا هفلاخ دقو رج ريغ هدنسي مو السرم ذاعم نع ديعس نب ىحي نع اعم نوراه نبا

 ىنعي نایلس انثدح : لاق هناف ةلصتم دامح قيرط نأ ىطعي ىراخبلا قايس : تلق . جیدخ نب عفار نع ةعافر نب ةيابع

 ردب لهأ نم ةعافر ناكو عفار نب ةعافر نب ذاعم نع ديعس نبأ وه ىح نع ديز نبا ىنعي دامح انثدح ء برح نبيا

 ىنلا ليربج لأس : لاق ةبقعلاب اردب تدبش ىنأ ینرسیام : ةعافرل ىنمي هنبال لوقي ناكو ةبقعلا لهأ نم عفار ناو
 عفار نب ةعافر نع ديعس نب ىحي نع ةيزغ نب ةرامع قيرط نم ةفرعملا ىف هدنم نبا یورو « ثيدحلا ركذف لب

 ةلمجا ىف ريرج ةياور ىوقي اذهو : لاق ليربج نإ لوقب ىنأ تعم : لاق عفار نب ةعافر نبا نع هلعلو هدنع اذك

 فاربطلاو لبنح نب ٍدحأو هيوهار نب قعاو هجام نبا هاورف هيلا راشأ ىذلا ىروثلا ثيدح امأو . لعأ هللاو

 ريغ رخآ ثيدح وهو هب ديعس نب یحی نع ربسم نب ىلع ثيدح نم ىلعي وبأ هاور اذكو هقيرط نم نابح نباو
 ِ لعأ هقاو « عفار نب ةعافر ثیدح

 نب خاص رع نامور نب ديزي نع كلام ثيدح اجرخأو  یتطقرادلا لاق : ( نوتسلاو عبارلا ثيدحلا )

 نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع ةبعش ثیدح ند هاجرخأو فوخلا ةالص قلب ینلا حم ىلص نمع تا“وخ

 لهس نع خاص نع مساقلا نع ديعس نب یی ثيدح نم ىراخبلا هجرخأو ةمثح ىبأ نب لبس نع تاوخ نب خاص

 نامور نب ديزي نع سيوأ ىبأ ةياور هذهو هيبأ نع هنع ليقف رخآ افالتخا خاص ىلع هيف فاتخاو : تاق . افوقوم

 ثيدح ىف فقولاو عفرلا ضراعت امأو « كلام ةياور ىف مهلا هب رسفي نأ لمتحيف ةفرعملا ىف هدنم نبا ابجرخأ
 لعأ هللاو هنع روپشم عفرلاف لبس

 ديعس ینربخآ یرهرلا نع بيعش ثيدح ىراخبلا جرخأ ىتايجلا ىلع وبأ لاق : € نوتسلاو سماخلا ثيدحلا )

 « رانلا لهأ نم اذه مالسإلا ىعدي نم لجرا مب هللا لوسر لاقف ربيخ اندهش : لاق ةريره ابأ نأ بيسملا نبا
 بعكن ب هللا دبع نب نمحرلا دبعو بيسملا نبا ىنربخأ یرهزلا نع سنوي نع بيعش لاقو رمعم هعباتو :لاق ثيدحلا

 لاقو ىرهزلا نع خاص هعباتو السرم ىنعي مب ىنلا نع ديعس نع ىرهزلا نع كرابلا نبا لاقو : لاق ةريره ابأ نأ
 هلي ىنلا عم دهش نم یندح لاق بمک نب هللا دبع نع هربخآ بعك نب نمحرلا دبع نأ یرهزلا ىنريخأ یدیی زاا

 ال فذحو راصتخا هيف همالکو : لاق . ىهتنا لب ىنلا نع ديعسو هللا دبع نب هللا دبع ىف ريخأو ىرهزلا لاق رييخ
 هللا دبع نآل كلي ىنلا نع ديعسو هللا دبع نب هللا دبع ىتربخأو « ىرهزلا لاق هلوق ىف هو هيفو هنم دارملا مفي

 هيف مولا نأ نظأ تنكو : لاق بعك نبا. وهو هللا دبع نب نمحرلا دبع هللا ءاش نإ باوصلاو فرعي ال هللا دبع نبا
 قبس نم ريسي هيف بطخلا : تلق . ءاوس حيحصلا ىف هقاس م هقاس دق خيراتلا ىف هتيأر نأ ىلإ ىراخبلا نود نم

 ةمدقلا ج ۷ م
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 هج رخآ ىذلا هخيش نع هاورف هل هفايس ىلع ىراخبلا قفاو نايفس نب بوقمي نأ ىلع هللا دبع ىلإ نمحرلا دبع نم لقا

 نب دمحم ىرهزلا ثيدح نم قاس مث « لءآ هللاو هنم هيف مولا لملف قیرز نب ءالعلا نب قسا وهو خيرانلا ىف هنع

 نجرلا دبع نأ یرهزلا نع یدیبزلا ثيدح قاس مث « ىراخبلا لاق اک خاصو رمعمو بيعش ثبدح قرط ىلهذلا ی

 هللا قگدص دق هلوق ىلإ ثيدحلا رک ذف دبش نم یتربخآ : لاق بعك نب هللا ديبع همع نأ هربخآ بمک نب هللا دبع نبا

 نإ : الاق بيسملا نب ديعسو هللا دبع نب نمحرلا دبع ىنريخأو : ىرهزلا لاق هسفن لتقف نالف رحتنا دق كيدح

 ثيدحلا افاس بيعشو رمعف ىلهذلا لاقع ثيدحلا نمؤم الإ ةنجلا لخدي ال هنإ نذأف مق لالباي : لاق مس هللا لوسر

 ةريره ىبأ نع بیسلا نب ديعس دنع همیج ثيدحلا نال قرطلا هذه نيب فلاخت ال ىنايجلا لاق یدیب زلا هزيمو هلك

 هنع هربخآ نكي مو « بهک نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع ىدييزلل هاور امك ىرهزلا نكلو بيعشو رمعم هدنسآ اک

 ثيح ةظوفحم ريغ سل وب نع بيعش ةياور نكل و بیسلا نبا نع.هلسرأو امهنرقو كلذ نيب الوصوم نحرلا دبع

 یلهذلا هلاق « موف ةريره ىبأ نع ًاعيمج بیسلا نب ديعسو بعك نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نع الوصوم هلك هلمج

 نب نمحرلا دبعو بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع ايور ىرهزلا ىخأ ناو ةبقع نب یموم نأ كلذ ىلع لديو : لاق

 اجارد] رمعمو بيعش ةياور ىف نأ یوقب اذبف : تلق . ةريره ابأ اركذي مل ةلسرم ةريخآلا ةصقلا بعك نب هللا دبع

 نع هيبأ نع دعس نب مهاربا نب بوقعي نع ثيدحلا اذ مهثدح ىناواحلا نأ نيبقلا ىف اسم ىكحو هرخآ ىف اضيأ

 هنإ سانلا ىف نذأف مق لالب اي : لاق قب ىنلا نأ بيسملا نب نحرلا دبع ینرخآ بابش نبا نع ناسيك نب خاص

 دیعسل ناك : لاق بيسملا نب نمحرلا دبع نم بوقعيل انلق : ىناولحلا لاق ‹ ثيدحلا « نموم الإ ةنجلا لغدیال

 اذه نأ نظأف اضيأ بيسملا نب نمحرلا دبع هل لاقي ةنانك ىنب نم لجر ناكو نمحرلا دبع هل لاقي خأ بيسملا نبا

 واولا ىهو ةدحاو ةظفل هنم تطقس دانس] اذه امنإو ءىثب سيل بوقعب هلاف ىذلا اذهو : لسم لاق ینانکلا وه

 پمک نب هللا دبع نبا وه نجرلا دہعف بیساا نباو نجرلا دبء ینربخآ ىرهزا نع پاوصلاو هؤطخ شحفف

 هيف مولا و یرهزلا نع یرهزلا یخآ نباو ةبقع نب ىموم هاور كلذكو : لاق ديعس وه بیسلا نباو كلام نبا

 « هلاسرإ ىلع یرهزاا ىخأ نباو ةبقع نب یموم قفاو احلاص نأ اذه نم اندفتساف « ىهتنا ناسيك نب خاص نود نمي

 قاعتي رخآ اعضوم ثيدحلا ىف نا مث « لعأ هللاو باوصلا وهو هنع كرابملا نبا ةياور نم سنوي مبقفاو اذكو

 هيف مولاب حرص دقو اذه دعب ىذلا ثيدحلا ىف هحرش یتأیسو « ربيخ اندبش ةريره ىبأ نع هلوق وهو نتملا ىف موہ

 سم دارلا نأ كلذ نم باوجلاو حتفلا بقع رضح امن و , اهدبشي مل ةريره ابآ نال هريغو نوراه نب ىموم

 عقوو . لمآ هللاو فالخ الب ام سیخ مئاننل قلي ىنلا مق دبش هبال زاجب هيف اندبش هلوقو ةصقلا لصأ ثيدحلا

 قام باوصلاو هام ذوذش وهو انينح اندبش عضوملا اذه ىف تمدقت یا سنوي نع دعس نب بيبش ةياور ىف

 ةعامجا ةياور

 ىدرواردلا نع ةبيتق نع جرخأ ملم باتك ىلع هعبتت اف « ىنطقرادلا لاق : ( نوتسلاو سداسلا ثيدحلا ل

 ثيدحلا ركذف . اقرو الو ايهذ منغن لف ربيخ ىلإ مب ىنلا عم انجرخ : لاق ةريره ىبأ نع ثيغلا یبآ نع روث نع

 : دوعسم وبأ لاق مو وهو هب روث نع كلام ثيدح نم لسمو ىراخبلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو ؛ معدم ةصق ىف



 جرخأ قرط نم حيحصف سيخ ىف لَم ىنلا دنع ةريره ىنأ روضح امأو « ةلمشلا لولغ ىف معدم ةصق هنم ادارأ امن
 نأب دوعسم وبأ فرتءا دق : تاق . ةحرح ثيدحلا سفن نم ةدارملا ةصقلا ناف انج رخ هلوق ىف مو روث ناک ناف
 هظفل و دانسالا اذهب ديزي نب روث نع هاور قحا نب دمع ىزاغملا لهأ مامإ نآل رظن هيفو روث ىلإ هبسنو امو هيف
 نم هيف مولا نأ ىلع لدف ثيدحلا رکذف . هلحر طعح مالغ لزتف ةيشع یرقلا یداو ىلإ لب هللا لوسر فرصنا
 وبأو هح ىف ةناوع وبآ هجرخآ دق اذه قاحا نبا تیدحو قحا نب دمع نع هب ثدح ا روث نم وآ رو نود
 ةياور ىلع ةحجار انه هتیاورو « یزاغلا ىف ةجح وهو ةحصلا طرش ىلع هل ناعإلا باتک ىف هدنم نب هللا دبع
 لعآ هللاو هريغ

 نبا نع ةمركع نع بوبآ نع رمعم ثيدح ىراخبلا جرخأ : ینطقرادلا لاق : ( نوتسلاو عباسلا ثيدحلا)
 ادیز نب داح هلسرأ دقو « ثيدحلا رطفمو مئاص نيب هبامأو حتفلا ماع ناضمر ىف قب ىنلا جرخ : لاف سابع
 هلصو ىف هنع تاباورلا تفلتخاو اقيلعت داح ثيدح ىراخبلا ركذ دق : تاق . ةهركع نع بويأ نع نقثلاو
 هنأ لع اضيأ سابع نبا نع ةمركع نع دلاخ ثيدح نم الوصوم هل هتياورل لوصوملا دمتعا هنك-!و هلاسرإو
 اقيلعت الإ رمعم ثيدح ركذي مل

 نب كلملا دبع نع ةناوع ىبأ نع ىموم نع ىراخبلا جرخأ : ىنطقرادلا لاق : ( نوتسلاو نماثلا ثيدحلا )
 ىلع امم دحاو لك ثعب و : لاق نیلا ىلإ لبج نب ذاعمو ىموم ابآ مب هللا لوسر ثعب : لاق ةدرب ىبأ نع ری
 ةناوع ىبأ نع هاورف ليج نب ميلا هفلاخ دقو « نآرقلا أرقت فيك ةصقو دترلا لتق ةصق هيفو ثيدحلا فالخم
 نم ثيدحلا اذه جرخأ ىراخبلا نأ كلذو ىموم ثیدح ىوقي اذه : تلق . هيأ نع ةدرب ىبأ نع كلما دبع نع
 صتخت اوك ةئيرقب هدنع كلذ حجرتو هيبأ نع هلح ةدرب ايأ نأ دمتعاف یموم ىبأ نع ةدرب ىبأ نع اهنم قرط
 رع نبا نع عفان ثيدح ىفو « ةشئاع نع ةورع ثيدح ىف هرئاظن تمدقت اک هنع ابا ىلع ةرفوتم هعاودف هيأ
 نب لضف انثدح ابرکز نب مساقلا انثدح : لاقف هنع ىلعامسالا هلصو هيلا راشملا مثيلا ثیدحو « عضوم ريغ ىف
 ةشئاعو ولي هتالص ىف اثيدح مب ىنلا نع ةورع نع كارعل ىراخبلا جرخآ دقو ءالوصوم هب مثيحلا انثدح بوقعي
 هبقعتي ل اذهلو هانررق ال السرم كارع ثيدح دعب ملف ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا ثيدح نم هجرخأ مث ةضرتعم
 ةبعش نع لسم نع ىراخبلا جرخأ : ینطقرادلا لاق ثيدحلا اذه ىف ى رخأ قيرط ۾ ملعأ هللاو بقعت ايف ىنطقرادلا
 یسوم ىبأ لاؤس هيفو « ثيدحلا ركذف نيلا ىلإ اذاعمو یسوم ابآ يلب ىنلا ثعب لاق هببأ نع ةدرب ىلأ نب ديعس نع
 : لاق كلذ ريغو أرقت فيك ىسوم ايأ ذاعم لاؤسو دترلا یدوپلا لتق ةصقو ريعشلا نم ذختملا بارشلا نع هل
 نع هيبأ نع ةدرب ىبأ نب ديعس نع ةبعش نع دواد وبأو عيكوو رضنلا هاورو ةبعش نع بهوو ىدقملا هعباتو

 ةبعش نأ بسحأف رصتخ هدنع هنكل الوصوم عيكو ثيدح نم لسم هاور دقو : ینطقرادلا لاق « الوصوم هدج
 الوصوم ةبعش نع هريغو دما نب ىلع هاور دق : تلق . هلصو هرصتخا اذإو هلسرآ هلوطب ۾ ثدح اذإ ناک
 دعجلا نب ىلع نع هريغو مشاه نب مهاربا نع هحيمص ىف ىليعاعسالا هجرخأ « هماتبو

 نل : ثيدح اهم ةركب ىبأ نع نسحلل ثيداحأ ىراخبلا جرخآ ینطقرادلا لاق : ( نوتسلاو عساتلا ثيدحلا )



 باوجلا مدقت دق : تلق . ةركب ىلأ نع سيق نب فنحألا نع ىورب ا

 ىبأ نبا نع امهالك ربع نب عفانو بويأ ثيدح ىراخبلا جرخأو « ىطقرادلا لاق : ع نوعيسلا ثيدحلا )

 هجرخأو : لاق ثيّددَحْلا « یرغنو ىرحس نيبو یوب قو سب ىف وب ىنلا قوت : تلاق اهنأ ةشئاع نع ةكيلم

 . هركذف لوقت تناك ةشئاع نأ هرخآ ةشااع یوم ناوکذ نأ کلم يآ نا نع لیعس نا رع ثيدح نم اضرأ

 ديؤيو هرئاظن ىف مدقت اک ةشئاع نم کلم ىنأ نبا عام ةحصل لاتحالا ىلع نيقيرطلا ىراخبلا جرخأ : : تاق

 ةشااع تعم“ : لاق کلم دآ نبا نع ةرسم رب صفح نع ثيدحلا اذه ىور دیعس نب ةيتف نأ كاذ

 هرک ذف لوقت

 ريسفتلا باتيك نم

 جرج نبا نع فسوب نب ماشه ثيدح ىراخبلا جرخأ « ىنطقرادلا لاق : : ( نوبسلاو ىداحلا ثيدحلا ال

 نإ : لقف سابع نبا ىلإ عفار اي بهذا : هباوبل لاق ناورم نأ هربخأ صاقو نب ةمقلع نأ ةكيلم نأ نبا نه

 هذطو كلام : سابع نبا لاقف « نومجآ نيذعتل ابذعم لعفي مل اب دمح نأ بحأو ىتوأ امب حرف "یرما لك ناك

 نبا نع جرج نبا نع جاجح ثيديحح نم اأ هجرخأو : لاق ثيدحلا « “یش نع ملا ادوم لس ىنلا اعد اإ

 : تلق . هدحو جاجح ثيدح سم جرخأو لاق اذهب ناورم نأ هربخآ هنأ نمحرلا دبع نب دی نع ةكيلم نآ

 هذه تلزنأ ام : و لإ ل د نام ا هباوبا عفار اي بهذا : لاق ناورم نأ لسم دنع هقايسو

 ماشه ةكيلم ىبأ نبا خیش ىف د نب جاجحو فسوي نب ماشه فاتخا دقو « هوحنب هركذف باتکسلا لهأ ىف ةبآلا

 اجاجح عباتو فسوي نب ماشه قازرلا دبع عبات دقو « نمحرلا دبع نب ديمح هلعحي جاجحو صاقو نب ةمقلع هلمحي
 كلملا دبع نب دمج انثدح ةدابع نب حور انثدح هدنسم ىف هيوهار نب قحا لاق هيبأ نع خرج نب كلاا دبع نب دمع

 . سابع نبا ىلإ ثعإ ناورم نأ هربخآ فوع نب نمحرلا دبع نب ديمح نأ ةكيلم بأ نبا نع هيبأ نع جرج نبا

 . لعأ هاو اعيمج امم همس ةكيلم نأ نبا نوكي نأ لاتحال حداق ريغ فالتخالا اذه نأ رهاظلاو هرڪڪذف

 نوعب حرشلا اذه نم نارع لآ ةروس ريسفت رخآ ىف ثيدحلا « اذه ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ مالكلا طب ىايسو

 ىلاعت هللا

 زاجم بأ نع مشا ىبأ نع مشهو ىروثلا ثيدح اجرخآو ىنطةرادلا لاق : € نوعبسلاو یناثلا ثيدحلا ١

 ردب موب نيزرابملا ةتساا ىف تلزن  نایصخ ناذه : ىلاعت هلوق نأ امسق م هقب ناک هنأ رذ ىلأ نع دابع نإ سيق نع

 لاق ؛ ةموصخلل وحي نم لوأ انأ : لاق ىلع نع سيق نع زلجم ىنأ نع یمیتل ناماس ثيدح نم اضيأ هاجرخأو

 : هلوق زاجم ىبأ نع مثاه ىبأ نع روصنم نع رب رج نع نامع لاقو ىراخبلا لاق نایصخ ناذه : تلزن ممفو سيق

 نبا نع یاریطاا ابلصو دقو روضنم امف رصق روصنم ةياور لب هيف بارطضا ال : تاق , ثيدحلا برطضاف لاق



 زلجم ىبأ نع ىميتلا ناياس ثيدح امأو : مشهو ىررثلا اضيأ اراصوو ظفح دیمح نبا ناك نا ريرج نع ديمح

 امبف رذ ىبأ ثيدحل م هام ىبأ ةياور ريغ 0-0 ثر د ىمدتلا ةياور نال هنع مش اه نأ ثيدح نيبو هنيب ةفلاخ الف

 یمیتلا ناماس ثيدح نم هاجرخأو هلوق : هيبذت . لعآ هللاو بارطضالا قتنيو امییب عم اذه. و نافلتخم ناثیدح

 ىراخبلا دارفأ نم وه امن و « مو

 اپء هللا ىضر نامور مأ نع قورسم نع ىراخبلا جرخأ « بيطخلا لاق : ( نوعبسلاو ثلاثلا ثيدحلا إل

 ىف تيفو ابا اهنع هللا یضر نامور مأ نم قورسم عمسي مل مو وهو كالا ثيدح نم افرط ةشئاع مأ یهو

 هذهل نطف اءلسم نظأو ىراخبلا ىلع ةلعلا هذه تیفخو : لاق نينس تس تيفوت نوح قورسمل ناكو إب ىنلا دبع
 لاق لسرم هنأ رهاظلاو رقم ىنلا نم عامسلا نم هل عنام ال ايبا قورسم ناكا اذه حص ولو هل هجرخي ملف ةلعلا

 ةياور نم وهو لاق هرک ذف . هيقنانوز أ كلاي : لاق قورسم نع حيحصلا نم فسوي ةروس ريسفت ىف هتيأرو

 نع هنع ىرخأ ةياور نم هتيأر دقو هطالتخا دعب هب ثدح هلماف طاتخا نيصحو قورسم نع قیقش نع نيصح

 نبأ لاقو تائس نم فيحصت تلأس ىراخبلا ةياور ىف هلوق لملف نامور مأ تلثس : لاق « قورسم نع قيقش

 بیطخلل نيدلقملا نيرخأتملا نم ةعامج امپعبتو ضايع ىضاقلا هعيتو ةلسرم نامور مأ نع قورسم ةياور ىلا دبع

 ثي دحلا اذه عاطقنا ىف ءالؤه دنتسم نأ كلذو « حجارلاو باوصلا وه حيحصلا ىف عقو ىذلا نأ ىدنعو هريغو

 رضح لب ینلا نأو تس ةنس تقام نامور مأ نأ فيعض وهو ناعدج نب ديز نب ىلع نع ىورام وه ان
 « نامع ةفالخ ىف تام نم لصف ىف لاقف ةفيعض ةياور اهنأ ىلع ريغصلاو طسوالا هخرات ىف ىراخبلا هبن دقو اهنفد

 قورسم ثيدحو رظن هيفو : ىراخبلا لاق تس ةنش لب ىنلا نمز ىف نامور مآ تنام مساقلا نع ديز نب ىلع لاق

 ةفالخ ىف نامور مأ نم عمس امن اتورسم نأب دو وا مزج دقو « لاق اك وهو ًادانسإ حصأ ىأ دنسآ

 ديز نب ىلع ةياور فعض ىلع لدي اعو : تلق . ًارهد بم لس ىنلا دعب نامور مآ تشاع ىنابفصآلا م ممن وبأ لاقو « رم

 نأ امهنع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ نن نمحرلا دبع نع سا ناثع يأ ةياور نم حيحصلا ىف تبثام ناعدج نبا

 هنأ وه ان نمحرلا دبع لاق : لاق هيفو « ركب ىلأ فايضأ ةصق ىف ثيدحلا ركذف . ءارقف اسان اوناك ةفصلا باحأ

 دعب ملسأ امن] نمحرلا دبعو ةشئاع قيقش هنال نامور مآ ىه نمحرلا دبع مأو «ثيدحلا انتيب مداخو أي ماو ىأو

 ناكو حتفلا لبق ناك نمحرلا دبع مالسإ نأ دي نب ىلع نع ةنيبع نبا قيرط نم راكب نب ريبزلا ركذ دقو « تس ةنس
 ىف هظفح ءوس نم رهتشا ام عم نامور مآ ةافو دبيقت ىف ديز نب ىلع لاق ام فعض نابف نامن ةنس ناضمر ىف حتفلا

 لعأ هللاو ةدمتعملا ةحيحصلا تاياورلا هب لعت فيكف كلذ ريغ

 ايهريغو فسوب نب هللا دبعو ىنعقلا نع ىراخبلا جرخأ « ىنطقرادلا لاق : ( نوعبسلاو عبارلا ثيدحلا )
 دقو ءالسرم حتفلا ةروس لوزن ىف ثيدحلا هعم رمعو ريسي ناك ھل ىنلا نأ هيبأ نع لسآ نب ديز نع كلام نع

 ناف لسرملا ةروص هتروص ناك نو هلوأ ناف لصولا یراخبلا ةياور رهاظ لب : تلق . كلام نع هريغو دارق هلصو

 لب هللا لوسر ترزن ردع لاقف هبحي مف “یش نع رع هلأسف هلوق دعب هيفف ريع نع لسال ثيدحلا نأب حرصیام هدعب
 قاسو نآرق ىف لزني نأ تيشخو سانلا مامأ تمدقت مث ىريعب تكرذ رمع لاق كييچال كلذ لک تام ثالث



 - بع

 لعأ هللاو بجعلا نم اذه السم نوكي فیک-ف رمع نع ةصقلا مظعمل ايك اح ةروصلا هذه ىلع ثيدحلا

 هاربا انثدح حون ةروس ريسفت ىف ىراخبلا جرخأ : ىناسغلا ىلع وبآ لاق : ( نوعبسلاو سماخلا ثيدحلا إل
 ىف حون موق ىف تناك ىلا ناثوألا تراص سايع نبا نع ءاطع لاق : لاق خرج نبا نع ماش انثدح یسوم نبا

 ءاطع نع جرج نبا ريسفت ىف تبث ثيدحلا اذه « قشمدلا دوعسم وبأ لاق ثيدحلا اذهو « ثيدحلا دعب برعلا
 هيبأ نم باتكلا ذخأ امنإ « ءاطع نم غمسي مل جرج نباو سابع نبا نم عمسي مل ءاطعو سابع نبا نع ىناسارخلا
 ىلاعت هللا ءاش نإ قالطلا ىف ىنأيس ام كلذ ىلع ملكت مث « هيف رظنو

 نبا نع دوسالا نب ناثعو بوبأ ثيدح اعيمج اجرخأو : ىنطقرادلا لاق : ( نوعبسلاو سداسلا ثيدحلا ال

 كلذك ةكيلم ىبأ نبا نع ربع نب عفان ثيدح نم ىراخبلا هجرخأو بذع بسوح نم ةشئاع نع ةكيلم ىلأ
 ةياور ىف : تاق ..فالتخالا ىلع ةشئاع نع مساقلا نع ةكيلم ىبأ نبا نع ةريغص ىبأ نب متاح ثيدح نم هاجرخأو
 نوكي نأب لاتحالا ىلع ةجرخأ هنأ رهاظلاف ةشئاع تعم ةكيلم ىنأ نبا نع دوسالا نب ناّثع ثيدح نم ىراخبلا
 هرئاظن ىف اك نيبجولا ىلع هب تدش ةشئاع نم همم مث ةشئاع نع مماقلا نم همعس ةكيلم أ نبا

 نآرقلا لئاضف نم

 نع ىروثلا ثيدح ىراخبلا جرخأ هطخ نم تلقن ايف « ىنطقرادلا لاق :.( نوعیسلاو عباسلا ثيدحلا )
 اضیآ هجرخأو هبلعو نآرقلا لعت نم مريخ : لاق كي ىنلا نأ ناثع نع ىملسلا نمحرلا دبع بأ نع دئرم نب ةمقلع
 دبع وبأ أرقأو : هيف لاقو ناثع نع نجرلا دبع ىلأ نع ةديبع نب دعس نع دثرم نب ةمقلع نع ةبعش ثیدح نم
 ةمقلع نيب ةبعش لخداف هدانسإ ىف ىروثلاو ةبعش فلتخا دقف ینطقرادلا لاق « جاجحلا ناك ىتح نایع ةأرما ىف نمحرلا

 : تلق . تاقث ةعامج ىروثلا عباتو هب جتحي ال نم هتدايز ىلع ةبعش عبات دقو ةديبع نب دعس نجرا دبع ىبأ نيبو

 ةبعشو ةظوفحا ىه ظافحلا نم ةعامج دنع ىروثلا ةياور نال لامتحالا ىلع ىراخبلا هجرخي اذه لثم نأ انمدق دق
 هنم هعمسف نمحرلا دبع ابآ قل مث نمحرلا دبع نأ نع ةديبع نب دعس نم هعمس ةمقلع نوكي نأ نكمأف الجر داز
 ىراخبلا جرخأ دقو : لاق ايش نامثع نم نمحرلا دبع وبأ عمسي مل ةبعش نع دمع نب جاجح لاقو ىنطقرادلا لاق
 باتك ىف ىراخبلا هركذ بلا راشأ ىذلا ثيدحلا : تلق . ناثع نع نمحرلا دبع ىبأ نع قحسا ىنأ قيرط نم اثیدح
 دنع ثيدحلاو هبقانم نم كلذ ريغو ةمور رب رفح ركذ ىف هراصح دنع ةباح صال ناهثء ةدشانم وهو اقيلعت فقولا

 هحيمص ىف ةناوع وبأ جرخأو ًارابتعا هدروأ امئإ هنال ركذلاب هدرفأ مل اذبلف ةلوصوم اذه ريغ قرط نم ىراخبلا
 دبع وبأ عمسي مو ةبعش لاق هرثأ ىف لاقو ةبعش نع جاجح قيرط نم نآرقلا ىف ىملسلا نمحرلا دبع ىبأ ثیح

 ىلع هل امهريغو نابآ نب دمو الملا سيق نب ورم ةعباتمو ىروثلا ثيدح ةناوع وبآ جرخأ مث ناثع نم نمحرلا
 ثيدح نم دواد وبأ هاورف هجولا اذه نم نتسلا نم ةعبرآلا بتكلا ىف جرخم ثيدحلاو ةديبع نبا دعس طاقسإ

 هللا دبع نب ىلع نع ىذمرتلا لقنو ءاعم نايفسو ةبعش ثيدح نم هجام نباو ىذمرتلاو یناسنلا هاورو , طقف ةبعش



— Ye — 

 ةبعش معز اميف ناثع نم عمسإ م نمحرلا درع ىبأ نوكامأو 0 ةيعش ثر دح لع نايفس ثب لوس حیجرت ىنيدملا نبا

 عم رييكسلا ع : ءأ تاو ناثع نم مم رييكلا خيراتلا ىف ىراخبلا لاقو هنم هعاعس هريغ تبث دقف

 كارع نع بيبح ىنأ نا وه ديزي ثيدح ىراخبلا جرخآ « ینطقرادلا لاق : ( نوعبسلاو نماثلا ثيدحلا )

 ةورع نأ ىلع ىراخبلا دنع لوحم وه :تاق . لسرم اذهو : لاق ركب نأ ىلإ ةشئاع بطخ كلي ىنلا نأ ةورع نع

 هریظن مدقت اک ةشئاع نع هلمح

 نأ ةيراصفالا ماذخ تڏي ءانغ ثردح ىراخبلا جرخأ : ىنطقرادلا لاق : 4 نوءسلاو عساتلا ثيدحلا 2

 نع هيبأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام ةياور نم ثيدحلا « كلذ تهزکف بيث یهو ابجتوز اهابآ

 مساقلا نع ديعس نب ىحي نع نوراه نب ديزي ةياور نمو « هب ءاسنخ نع ةيراج نب ديزي ىنبا عمو نمحرلا دبع
 نب نمحرلا دبع : تلق . هون هل ةنبا حكنأ ام اذخ ىعدي الجر نأ هاثدح امهنآ ديزي یبا عمجو نمحرلا دبع نع

 جرخاف كلذ عمو هريغ نم ةنیدلا لهآ ثيدحلا نقتأ كلامو « هلصو دقو « هريغ نم هيبأ ثیدح فرعأ مماقلا
 لما هللاو دمتعلا وهو حجرأ لوصولا نأ یار هنأ مهفأف نيّقي رطلا ىراخبيلا

 ةمركع نع بوبآ نع ققثلا نع ليج نب رهزآ نع ىراخبلا جرخأو : ىنطقرادلا لاق : ( نوناثلا ثيدحلا )
 لاق كلذك « بويأ نع مزاح نب ريرج ثيدح نمو هنم تعلتخا سامث نب سيق نب تباث ةأرما نأ سابع نبأ نع
 . ةمركع نع ءاذحلا دلاخ باععأ هلسرأ اذكو « بويأ نع ةبلس نب داح اذكو هنولسري رهزأ ريغ ققثلا باحأو

 الوصوم بوپآ نعو السرم ءاذحلا دلاغ نع نامبط نب مهاربإل هقلعو هف فالتخالا ىراخبلا وح دق : تاق
 ثيدذح بقع : ىراخبلا لاق ةدايزلا نم ىلمتسملا نع رذ بأ ةياور قو « مزاح نب ريرج ةياور ىوقي امل كلذو
 ثيدح لصو نم تركذ دقو .هنواسري ققثلا باحعأ نأ ینطقرادلا لوق ىنعم اذهو سابع نبا نع هيف عباتيال رهزأ
 قيلعتلا قياغت ىف نامبط نب هاربا

 وه ماشه انثدح ىموم نب ميهاربا انثدح : ىراخبلا لاق ىناسنلا ىلع وبأ لاق : € نوناملاو ىداحلا ثيدحلا )
 هيفو ثيدحلا « يلب ىنلا نم نيتلزنم ىلع نوکرشلا ناك سابع نبا نع ءاطع لاق : لاق خرج نیا نع فسوي نبأ
 ثيدحلا اذه تبث : لاقف قشمدلا دوعسم وبأ هبقعت « كلذ ريغو ةيمأ ىبأ تذب ةبيرق باطخلا نب رمع قيلطت ةصق
 نبا نع ىناسارلا ءاطع نع جرج نبا ريسفت نم ريسفتلا ىف مدقتملا ثيدحلا ىوس دانسإلا اذبب ىنعي هلبق ىذلاو

 ىلع وبأ لاق « هيف رظنو نامع هنبا نم باتكلا ذخأ الو و ىناسارخلا ءاظع نم ريسفتلا عمسپ مل خرج نباو سابع
 یصعس : لاق ىنيدمل | نب ىلع نع لینح نب دمحأ نب حلاص نع انيور دقف هللا هحر دوعسم نآ نم عيدب هینت اذهو



 سم ۳۷۹

 مث « نارع لآو ةرقبلا نم ريسفتلا نع حابر ىبأ نبا ىنعي ءاطع تلأس جرج نبا یل لاق : لوقی فسوي نب ماشه
 انبتكف : ماشه لاق « ىناسارخلا لاق « سابع نبأ نع ءاطع لاق اذإ دمر ناکسف : ماش لاق | اذه نم ىنفعأ : لاق

 اباعحي ناك روث نب دمع نال ةصقلا ءذه انأ تبنک ىنيدملا نب ىلع لاق ىناسارخلا ءاطع هنأ انبتك ىنعي.انللم مث انبتك ام
 نبا ثيدح نع ناطقلا ىع تاأسو : ىلع لاق حابر نأ نب ءاطع هنأ هنع اهولح نيذلا نظف سابع نبا نع ءاطع

 نم وه امن] « فيعض هلك ءیش ال : لاق « انربخأ لوقي هنإ : ىحيل تاقف « فيمض لاقف ىناسارخلا ءاطع نع جرج
 هجرخأ ام یراخبلا نکل انربخآ هيف لوقي نأ عرج نبا زاجتسا كلذلو لاصتا عون هيفف : تلق . هيلا هعفد بانك
 لئاقل نكل سابع نبا نم عمسي مل هنال هطرش نم سيلف ىناسارخلا امأو « حابر بأ نب ءاطع ةياور نم هنأ ىلع الإ

 ءاطع دنع انوكي نأ عنميال هريسفت ىف امہتوب ناف ىناسارخلا وه روكذملا ءاطع نأ ىف عطاقب سيل اذه : لوقي نأ

 . ملعأ هللاو اعيمج ىناسارخلا ءاطعو حابر ىنأ نب ءاطع نع ناثيدحلا ناذه نوكي نأ لمتحيف ًاضيأ حابر ىبأ نبا
 هللاو ةوبك نم داوجلل ديالو  دیدسلا باوجلا نع ةميقعلا عضاولا نم ىدنع اذهو ىعانفإ باوج اذہف

 : لاق هنع یناقربلا نع عملا ىف ىديملا كلذ ركذ ىليعامسالا هيلا هقبس دق بقعتلا نم دوعسموبأ رک ذ امو « ناعتسملا
 قفوملا هاو ىنايجلا ابقاس ىلا ةصقلا ىلإ ريشي ىنيدملا نب ىلع نع هاكحو

 ةمعطالا باتك نم

 بهو نع كلام نع فسوي نب هللا دبع نع ىراخبلا جرخأ : یطقرادلا لاق : ( نوناقلاو ىناثلا ثيدحلا )
 ثيدحلا اذهو كيلي اء لکو هللا يس : لاقف بلس ىبأ نب رمع هبيبر هعمو ماعطب تكي هللا لوسر ىنأ لاق ناسيك نبا
 نب ورم نب دم هاور دقو « لصتم حيمص وهو حلاص نب یعو دلخم نب دلاخ هنع هلصوو أطوملا ىف كلام هلسرأ

 . كلام نع هلصو نم ثيدح جرخ مل هنأ الإ ىراخبلا هجرخآو الصتم رمع نع ناسيك نب بهو نع هريغو ةلحلح

 ءهيف فالخلا عضوم نيبيل ةلحلح نب ورع نب دمج ثيدح رثإ كلام ثيدح ىراخبلا جرخأ امنإ : تلق
 كلام نع روبشااو ؛ كلام نع ايهالك ةبيتق نع السرمو دلخم نب دلاخ نع الوصوم یناسفلا هجرخأ دقو

 هتدامك هلاسرإ

 حئابذلا نم
 نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع ثيدح ىراخبلا جرخأ : ىنطقرادلا لاق : ( نوناملاو كلاثلا ثيدحلا 7

 نب ذاعم نع راصنالا نم لجر نع عفان نع كلام نعو « كلام نب بمکل ةيراج نأ هيبأ نع كلام نب بعك

 ةيراج نأ هللا دبع ربخأ ةبلس ىنب نم لجر نع عفان نع ةيريوج نعو « بمکل ةيراج نأ ذاعم نب دعس وأ دعس
 اذهو هللا دبع رخم راصن الا نم الجر عم عفان نع ثيللا هاورو :لاق ةورملاب جدلا ىف ثيدحلا كلام نب بعكس
 . هللا ديبع ىلع هيف فلتخا هبامحأ ىلعو عفان ىلع هيف فلتخا دق اذهو : ىنطقرادلا لاق هجرخأ دقو « نيب فالتخا

 نع عفان نع هيف ليقو « مريغ ىلعو ةبقع نب ىسوم ىلعو ةيمأ نب لیهامسا ىلعو بويأ ىلعو ديعس نب ىح ىلعو

 هفسعتو فلكت هيف هنع باوجلاو ةرهاظ هتاعو : لاق اك وه : تلق . ريثك هيف فالتخالاو حصي الو رح نبا



— WY — 

 رمع نبأ نع ريبج نب ديمس نع رشب ىنأ ثيدح اجرخأو : یطقرادلا لاق : ( نوناثلاو عبارلا ثيدحلا ١
 ىدع هيلع عباتي لو سابع نا نع ريبج نب ديعس نع تباث نب ىدع هاورو « اضرغ حورلا هيف اًئيش ذختا نم نمل

 هلصوو اةيلعت ىدع ثيد» ىراخيلا ركذ دق : تاق. مو ىدع ثيدحو هريغو وربع نب لابلا رشإ ابأ عباتو

 عمو اظفل نینتلا فالتخال رشب ىنأ ثيدح ريغ رخآ ثيدح هنأ یدنعو ؛ لسم

 صوحالا بأ نع ددسم نع یراغبلا یور ظفاحلا ديعس نب ىنغلا دبع لاق : ( نوناقلاو سماخلا ثيدحلا ١

 "ودعلا قان انإ : هل ىلل تلق ٠ لاق جدخ نب عفار هدج نع هيبأ نع ةعافر نب ةيابع نع قورسم نب ديعس نع

 هدج نع هيبأ نع لاق ثيح اذه ف صوحالا ربأ أطخأو : لاق ثيدحلا « بصقلاب حيذنفأ ىدم انعم سيلو ادغ

 لصأ اذهو : لاق باوصلا وهو عفار هدج نغ ةيابع نغ راصف هيبأ نع هلرق حيحصلا ىف ىراخبلا فذح دقو

 لاق ةدايزلا فال ناصقنلا ىف حلصي امنإ اذهو هطةسي نأ تیدح ىف أطخ هل عقو اذإ ىراخبلا دعب نم هيلع لمعي

 امتإ و « ىراخبلا لمع نم هنأ نظف نکساا نب ىلع ٍنأ ةياور نم هل عقوام ىلع ىنغلا دبع ملكت امن : ىناسفلا ىلع وبأ
 , هيبأ نع هلوف تابثاب هيخيش نع ليصألا ةياورقو « هخوبش نع رذ ىبأ ةياور ىف هناف نکسلا نبا لمع نم وه

 ىلأ نع هدنسم ىف ةيش ىنأ نب ركب وبأ هاور دقو « ىراخبلا نع قسذلا لقعم نب يهاربا ةياور ىف وه اذكو

 نب ديعس نع ۵ربغو ةدئازو ةبعشو ىروثلا هاورو ءصوحألا ٍنأ نع هيبأ نع دحأ لقي لو :لاق صوح الا

 هيبأ عم هدج نم همه ةيابع نوکی نأ ىف دعب الو نیرجولا یراخبلا جرخأ دق : تاق . هيبأ نع اولوقي لف قورسم
 لعأ هللاو دیناسالا لصتم ىف ديزملا نم صوحالا ىبَأ ثيدح نأ داقنلا دعاوق ىلع ىرحي ىذلاو هيف هابأ ركذف

 نع ةورع نع ىرهزلا نع ىديبزلا كيدح امیج اجرخأو : یطقرادلا لاق : ( نوناملاو سداسلا ثيدحلا )

 نع ليقع هاور دقو « اهل اوقرتسا لاقف ةعفس اهب ةيراج اهتيب ىف ىأر لِي ىنلا نأ ةبلس مأ نع ةبلس بأ تنب بنيز

 قحا نب نمحرلا دبع لاقو السره ةورع نع راسي نب ناملس نع ديعس نب ی هاورو « السرم ةورع نع ىرهزلا
 نأ الإ ىراخبلا املا راشأ دةف ليقع ةياور امأو « فيعض وهو : تاق . اًئيش عنصي ملو ديعس نع ىرهزلا نع

 دمتعملا وه ناكف ناتقث هنع هاور ىديبرلا ثيدحو ظفاع سيل هنع اهيوار

 ةاكزلا ف سنأ ثيدح نم فرط وه متاخلا شقن ثيدح

 ىف ةمركع نع بويأ نع ىنةثا ثيدح ىراخبلا جرخأو : ینطقرادلا لاق : < نوناقلاو عباسلا ثيدحلا ال

 هقايس : تلق . بويأ نع ديز نب دامح هاور اذكو « لسرم هنكلو ةشئاع رك ذ هيفو « ىظرقلا ةعافر ةأرما ةصق

 ريبزلا نب نمحرلا دبع ابجوزتف هتأرما قلط ةعافر نأ ةمركع نع هظفل ناف ةشئاع نع ةمركع ةباور نم هنأ ىضتقب
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 الو « لاسرإلا هتروص قايسلا رثكأ نأ الإ كلذ ىف رهاظ اذبف هركذف . رذخأ رامخ اهلعو : ةشئاع تلاق ىظرقلا

 ةج خف هتأرماو ةعافر ةصق لصأ امأو ء رضا بايثلا باب ىف هدروأ هنال رضخلا بايشلا ركذ هنم ىراخبلا دصق

 لعأ هللاو ةشناع نع ةورع نع ىرهزلا قي رط نم اهئاكم ىف خاكنلا ىف هدنع

 ىف رحم انيلا بتك : لاق ناثع ىبأ ثيدح جارخ] ىلع اقفتا : ىنطقرادلا لاق : ( نرناعلاو نماثلا ثيدحلا )

 ريظن مدقت دق : تلق . ةزاجإلا لوبق ىف ةجح هنکسل ربع نم ناثع وبأ هعمسإ مل اذهو « عبصأ عضوم الإ ريرحلا

 ىوأ يأ نبا نع رضنلا بأ تیدح ىف مالكلا اذه

 دمع لاق : لاق ريبزلا نبا نع باث ثيدح ىراخبلا جرخأو : ینطقرادلا لاق : ( نوناغلاو عساتلا ثيدحلا )

 . ربع نم همم امنإ « عقلي ىنلا نم ريبزلا نبا هعمسي مل اذهو ةرخآلا ىف هسبلي مل ايندلا ىف ريرحلا سبل نم لب

 قفتا دقو « یباح لسرم نم حيحصلا ىف كو اذام نأكف لسرأ هبہف ىناح ريبزلا نبا ناف فيعض بقعت اذه : تلق

 ىراخبلا جرخأ دقو . لعأ هللاو هتفلاخمب تمي الف مهنع هرصع رخأت نم ذش نم الإ كلذ لوبق ىلع ةبطاق ةمئالا

 هجو ضارتءالل هيلع قب اف ريبزلا نا نع تباث ثيدح ولت رمع نع ريبزلأ نبا ثيدح

 نع روصنم نع نابیش نع ضفح نب دعس نع ىراخبلا جرخأو : ىنطقرادلا لاق : ( نومسللا ثيدحلا )
 اذهو ثيدحلا « تاپمالا قوقع ميلع مرح هللا نإ : لاق إب ىنلا نع ةريغملا نع دارو نع « عفار نب بيسملا

 نيسحو یسوم نب هللا ديبع لاق اذك دارو نع ىعشلا نع روصنم نع نابيش هاور امإو « بيساا نع ظومحم ريغ

 دارو نع بيسملا نع روصنم دنع ىذلاو « ىعشلا نع روصنم نع : ريرج لاق اذكو امهريغو ىزورملا دمت نبا

 امأ : تلق . صفح نب دعس ىلع هبتشا هل.ءلف « ثيدحلا هللا الإ هلإ ال ءاعدلاو ةالصلا ربد ىف لوقي ناك ثيدح

 هاورف هيف هيلع فلتخاف نابيش نع ىموم نب هللا ديبع تیدح امأو « یمشلا لاق اک وبف روصنم نع ريرج ثيدح

 « ىموم نب هللا ديبع نع ةيمأ ىنأ نع هحيبح ىف ةناوع وبأ هاور اذكو ىنطقرادلا لاق اي هثیدح نم هحيححص ىف سم

 اک بيسملا نع روصنم نع نابيش نع یموم نب هللا ديبع نع نيقيرط نم هجرختسم ىفليعامسالا هاور دق نكل

 الو اعم بیسلاو ىعشلا نع روصنم نع ناریش دنع ناك هنأب نظلا ىوقي اذه ىلعف صفح نب دعس نع ىراخبلا لاق

 تابیش نع ىموم نب هللا دیبع نع هل ىيصنلا راسي نب قمس] ةعباتم عم مولا ىلإ صفح نب دعس بسني

 لعآ هتلاو

 بئذ ىبأ نبا نع ىلع نب مصاع ثيدح ىراخبلا جرخأو : یطقرادلا لاق : ( نوعستلاو ىداحلا ثيدحلا )

 ناثع لاقو ىموم نبا دسأو ةبابش هعباتو : لاق : هقئاوب هراج نمأي ال ىذلا نمؤيال هللاو يرش ىنأ نع یربقلا نع

 نوراه نب ديزي هاورو : لاق ةريره ىبأ نع ىربقملا نع بئذ ىلأ نبا نع دحاو ريغو دوسالا نب ديمحو ريع نبا

 ينأ نبا دنع هنأ یراخبلا دنع حجرت : تاق . ىلع نب مصاع لاق اک بئذ ىنأ نبا نع رضنلا وبأو دع نب جاجحو

 رک ذف نيمجولا ىلع بئذ
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 ريثك نأ نب ىحت نع كرابملا نب ىلع ثيدح ىراخبلا جرخأو :ىنطقرادلا لاق : ( نوعستلاو ىناثلا ثيدحلا )
 ةمركع لاتو « امهدحآ اهب ءاب دقف رفاك هيخال لجرلا لاق اذإ : لاق إب هللا لوسر نأ ةريره ىبأ نع ةبلس ىبأ نع
 هبشي سلدم ريثك بأ نبا ىحي : نطقرادلا لاق ةريره ابأ عمس بلس ابآ عمس ديزي نب هللا دبع نع ىحي نع رامع نبأ
 وهف اقيلعت ةمركع قيرط ىراخبلا جرخأ دق : تاق . ةقث وهو الجر داز هبال ىلوأ ةهركع لوقو نوکس نأ

 ملعأ هللاو لامتحالا ىلع هدنع

 انثدح : لاق ةريغملا ىبأ نع قا نع ىراخبلا جرخأ : ليعامسالا لاق : € نوعستلاو كلاثلا ثيدحلا )
 هفلح ىف لاقف کنم فلح نم ړل هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع ديمح نع ىرهزلا انثدح : لاق ىعازوالا
 نع دحأ هيف لقي لو : لاق « قدصتيلف كرماقأ لاعت : هبحاصل لاق نمو « هللا الإ هل ال لقيلف ىزعلاو تاللاب

 ىرهزلا نع یعازوالا نع دحاولا دبع نب رو ديلولا هاور دقو « ةريغلا وبأ الإ ىرهزلا ىنئدح یعازرالا

 ناقودص ركب نب رشبو ةريغملا وبأو : لاق ىرهزلا نع ىنغلب : لاق یعازوالا نع ركب نب رشب هاورو « انعنعم
 ركب نب رشب لاق اک یعازوالا نع قوريبلا ةمقلع نب ةبقع هاورو : تلق . اذه لثم نع ضرعي ناك ارشب نأ الإ
 « هب ةبقع نع درم نب ديلولا نب سابملا انئدح لاق مصالا سابعلا ىبأ ثيدح نم كلاثلا ءزجلا ىف هانيورو ءاوس
 رمعم ثر دح نم ىراخبلا ةجرخأ دقو < یرهرلا نع حی لصالا ىف ثيدحلا نکسا و « ةقيقدلا عضاوملا نم اذهو

 لعآ هللاو هنع ليقعو

 لئاو بأ نع شمالا ثيدح اجرخأ نيخيشلا نأ هصخلم ام ىنطقرادلا لاق :  نوعستلاو عبارلا ثيدحلا )
 ناقيرطلاو اضيأ هللا دبع نع لئاو ىنأ نع شمالا ثيدح نم هاجرخأو بحأ نم عم ءرملا ىرعشآلا ىموم ىبَأ نع
 هکاردتسال ىنعم الف : تاق . شالا نع ناظوفع

 بیسلا نبا نع یرهزلا نع رمعم ثيدح یراخبلا جرخآ : یتطقرادلا لاق : < نومسنلاو سماخلا ثيدحلا
 جرج نبا نع فسوپ نب ماشه ثيدح نم هجرخأو نزح : لاق ؟ كعا ام : هل لاق مقلب ىنلا نأ هدج نع هيبأ نع

 نباو ديز نب ىلعو ةداتق لاق اذكو <« لسرم اذهو انزح هدج نأ بيسملا نب ديعس نع ريبج نب ديلا دبع نع
 ىضتقت ةنبرق اب تفح اذإ ةغيصلا هذه دمتمم ىراخبلا نأ لبق اف هانررقام ىلع اذه : تاق . بيسملا نب ديعس
 نع قازرلا دبع هاور دقو . رعآ هاو لاتحالا ىلع نیبجول) جرخاف اعرص ىرهزلا هلصو دقو امس الو لاصتالا
 هقب رط نم ىليعامسالا هج رخأ اضيأ هدج نع هيبأ نع هيف لاقف خرج نبا

 هيبأ نع ىريقملا ديعس نع ربع نب هللا ديبع ثيدح اجرخأو یتطقرادلا لاق : (نرمستلاو سداسلا ثيدحلا 2

 , اذكه هيامصأ نم ةعامج هاورف هللا ديبع ىلع هيف فلتخا دقو « هضفئيلف هشارف ىلإ ؟دحأ ىوأ اذإ ةريره ىبأ نع
 نع نالت ناو كلام هاور اذكو هيبأ نع اولوقي مل هللا ديبع نع دحاو ريغو « كرابملا ناو ناطقلا ىح هاورو
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 فالتخالا ىلإ ىراغبلا راشأ دقو « ىناثلا ثيدحلا ىف مدقت ليلعتلا اذه لثم باوج : تلق . ةريره ىلأ نع ديعس

 هیاع كاردتسا الف ديعس ىلعو هللا ديبع ىلع هيف

 نب لبس نع مزاح ىلأ نع ناسغ يأ ثيدح ىراغبلا جرخأ ىطقرادلا لاق : ( نومسآلاو عباسلا ثيدحلا )

 ايف لمعيل دبعلا نإ هيفو « ثيدحلا رانلا لهأ نم وه لاقف نيكرشملا لتاقي لجر ىلإ جلي ىنلا رظن : لاق « دعس

 امنإو «ةبجلا لهأ نم وهو رانلا لهأ لمع سانلا ىري امف لمعيو « رانلا لهآ نمل هنإو ةنجلا لهأ لمع سانلا یرب

 اولوقي ملف مزاح بأ نع یحبا ديعسو نحرلا دبع نب بوقعيو مزاح ىبأ نبا هاور دقو : لاق « ميتاوخلاب لاعألا

 ىراخبلا هدمتعاف ظفاح ةقث وهو ناسغ وبأ اهداز : تلق . متاوخلاب لاعالا امنإو : هرخآ ىف

 سنوي نع هيبأ نع بيبش نب دحآ ثيدح یراخبلا جرخأ , ىنطقرادلا لاق : ( نومسقلاو نماثلا ثيدحلا )

 نب همحأ نعو « ثيدحلا يبامحصأ نم طهر ضوحلا ىلع درب لِي ىثلا نع ةريره ىبأ نع ديعس نع ىرهرلا نع

 ليقعو بيعش لاقو ؛ةريره ىبأ نع لقي مو ب ینلا بامصأ نع لاق نکل هلثم سلوي نع بهو نبا نع حلاص

 ىبأ نب هللا ديبع نع ىلع نب دمع رفمج ىلأ نع ىرهزلا نع ىديبرلا لاقو « ثدحي ةريره وبأ ناك ىرهزلا نع

 نب ديعس نع ناك وأو ةريره ىبأ نع لجر نع ىرهزلا نع رمعم هاورو : ىطفرادلا لاق ةريره بأ نع عفار

 ىديبزلا ةياور امأو « رمعم ىلع هيف أرط نايسفلا نوكي نأ لمتحي : تلق . هب حرصل و ىرهزلا هنع :نكي”مل بيسملا

 ام, "دنعب ملف رمعم قيرط الإ هيف فالتخالا هوجو ىراخبلا نيب دقو  تیدحلا رخآ دانسإ هناف

 ر وذنلا نم

 نع ةمركع نع بويأ نع بيهو ثيدح ىراخبلا جرخأ : یطقرادلا لاق : 6 نومستلاو عساتلا ثيدحلا )

 . السم بوبأ نع ةيلع ناو قلا هاور دقو « ثيدحلا ليكارسا وبأ ماق ذإ بطخ قلب ىنلا ادب سابع نبا

 هظفل بيهو ثيدح دمتعاو هيف فالخلا ىلإ ىراخبلا راشأ دق : تلق

 دودحلا نم

 نایلس نع ريكب نع ثراحلا نب ورمع نع بهو نبا ثيدح اجرخآ : یطقرادلا لاق : ( ةئاملا ثيدحلا )

 نب ثيللا هفلاغ دقو , "دح ىف الإ طاوسأ ةرشع قوف دلحي ال راين نب ةدرب بأ نع هيبأ نع رباج نبا نع راسي نبا

 نع میرم ىبأ نب لسم لاقو « هيبأ نع الوقي ملف ريكب نع بيبح ىلأ نب ديزي نع هايورف بويأ ىنأ نبا ديعسو دعس
 ديز نب ةماسأ هعبات دقو « الجر دازو ةقث هنآل حیحم ثراحلا نب ورمع لوقو لاق « مي ىنلا عم نمع رباج نبا

 ثراحلا نب وربع ثيدح ىلع لسم رصتقاو « ةماسأ ةياور الإ ابنك هجوالا ىراخبلا جرخأ : تلق . ريكب نع

 هيبأ نع الوقي لف ريكب نع
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 ريبمتلا نم
 نم: سابع نبا نع ةمركع نع بويأ ثيدح ىراخبلا جرخآ : ىنطقرادلا لاق : ( ةئاملا دعب لوألا ثيدحلا )

 ةريره ىبأ نع ةمركع نع ةداتق لاقو « افوقوم سابع نبا نع ةمركع نع ماشهو دلاخ هاورو ‹ ةروص روص

 ىلإ یراخبلا راشآ دقو «عفرلا هکح نال هل رثآ ال هيف عفرلاو فقولا ضراعت : تلق . هيف مییلع فلتخاو افوفوم
 لعأ هللاو سابع نبا نع هنأ هدنع حجارلاو ةريره ىبأ نع وأ سابع نبا نع ةمركع ىلع هيف فالخلا

 نئفلا نم

 ديعس نع یرهزلا نع رمعم نع ىلعآلا دبع ثيدح اجرخأو : ىنطقرادلا لاق : ( ةئاملا دعب ىناثلا ثيدحلا إل
 ديز نب دامح عبات دقو « ثيدحلا حشلا قليو نامزلا براقتي : لاق مب ىنلا نع ةريره بأ نع بيسملا'نبا

 نم ةرصيلاب ثدح ارمعم نإ لاقيو « ةريره ايأ ركذي مو « هلسراف رمعم نع قازرلا ديع امبفلاخو لعالا دبع

 ىرهزلا نع هوور ىرهزلا یخآ نباو دعس نب ثيللاو سنويو بيعش هيف هفلاخ دقو ابضعب ىف مو ثيداحأب هظفح

 نوكي نأ داعبتسا الف ثيدح بحاص ىرهزلا : تلق . ًاضيأ دی ثيدح اجرخأ دقو « ةريره بأ نع ديمح نع

 هرئاظن ىف مدقت اک لاتحالا ىلع هجرخأ ىراخبلا نأ رهاظلاو امیج ديعسو ديمح نع هدنع

 ماکحالا باتك نم

 ىبأ نع ديعس نع بئذ ىبأ نبا ثيدح ىراخبلا جرخأ : ىنطقرادلا لاق : ( ةئاملا دعب ثلاثلا ثيدحلا ١
 ديعس نع رفعج نب ديلا دبع هاور دقو  تبدا ةمادنو انزح نوكتسو ةرامإلا ىلع نوصرحتس نا ةريره

 هدنع ومف بئذ ىبأ نبا ثيدح رثأ ىلع ىراخبلا هجرخأ دق : تلق .افوقوم ةريره ىنأ نع کا نب رمع نع یربقلا

 الجر دانسإلا ىف بئذ ىبأ نبا.ىلع داز ديلا دبعو عفرلا ىف ديلا دبع ىلع داز بئذ ىبأ نبا نال لامتحالا ىلع

 هظفحل بلذ ىبأ نبا ةياور حیجرتب رعشي هعيفص نكل
 نب لبس نع ىرهزلا نع ةنييع نبا ثيدح ىراخبلا جرخأو ‹ ینطقرادلا لاق : م ةئاملا دعب عبارلا ثيدحلا إل

 ناكو مي ىنلا هرمأي نأ لبق اهقلطف اولاق ىرهزلا باحصأ نال ةنييع نبا هيف مو ام اذهو نينعالتملا نيب قرفو دعس
 اذهب ركذ امن]و , هماتب ىراخبلا دنع هرأ مل : تلق . امهنيب قرف رب ىنلا نإ مهنم دحأ لقي مل ةنس اهاب) هقارف

 هبلع ضارتعالا لطبف ةلملا هذغ هرصتخا هنأكو هنم افرط دانسإلا

 ةبلس ىبأ نع ىرهزلا نع سنوي ثيدح ىراخبلا جرخأو : ىنطقرادلا لاق : ( ةئاملا دعب سماخلا ثيدحلا ال

 لاق اذكو قيتع یب نباو یح هعباتو « ناتناطب هل ناك الإ ىف نم هللا ثعبام : لاق وب ىنلا نع ديعس ىبأ نع

 ةيواعمو ی ءازوألا لاقو « هفقو هنأ الإ هلثم ىرهزلا نع بيعش لاقو «ةبلس ىلأ نع دايز نب ديعسو نيسح ىبأ نبا

 ىكح : تلق « بويأ ىبأ نع ةلس ىبأ نع ملس نب ناوفص لاقو ةريره ىبأ نع ةبلس بأ نع ىرهزلا نع مالس نبا

 كلذك هوور ىرهزلا باحصأ رثكأ ناف ديمس ىبأ نع ةباس ىنأ قيرط هدنع حجرت هنأكو ابلك هجوالا هذه ىراخبلا

 معأ هاو لس نب ناوفص نم ظفحأ ىرمزلا نالو



 : ثيللا لاقو ؛ ع ىرهزلا نع بيعش انريخأ ناملا وبأ انثدح ىراخبلا لاق : ( ةئاملا دعب سداسلا ثيدحلا )

 نع رب هللا لوسر ىه : لاق هريخأ ةريره ابأ نأ بيسملا نب ديعس نع باپش نبا نع دلاخ نب نمحرلا دبع ىتثدح

 یرهزلا نع هیدغا اذه بیعش یورب فیک ركذي مل یراخبلا حیح ىف اذكه دومسم وبأ لاق « ثيدحلا لاصولا

 «ةريره ىلأ نع ةبلس بأ نع ىرهزلا نع هيوري بيعش لب كلذك سيلو ءاوس امهنأ موي ثيللا ثيدحي هل هفادرإو

 ىراخبلا نوكي نأ نكميو ادج نسح هيبفت اذه : ىناسغلا ىلع وبآ لاق باوصلا ىلع مایصلا ىف یراخبلا هجرخأ دقو

 تطقس لوآلا دانسإلا نأ ىدنع ىذلاو ىلع وبأ قدص : تلق . سابتلا هيف مظنلا اذه نكل مايصلا ىف هركذ امب نتکا

 معأ هللاو سبللا عفتري اذهبو ثيللا ةياورب هلتوح مث ةبلس ٍنأ نع هلوق یهو ةدحاو ةبلك هنم

 ديحوتلا باتک نم

 بأ نع ةلس ىبأ نع لضفلا نب هللا دبع نع نوشجاملا لاقو : ىراخبلا لاق : ( ةئاملا دعب عباسلا ثيدحلا )
 «شرعلاب ذخآ یموم اذاف قيفي نم لو نوكأف نوقمصی سانلا ناف ءایینالا نيب اولضافتال هلوآ ثيدح ىف ةريره

 دقو « ةريره ىبأ نع جرعالا نع لضفلا نب هللا دبع نع نوشجالا ةياور فورعملا نأب دوعسم وبأ هبقعتو هرصتخا

 ةداعإلا نع ىنغي امب قيلعتلا ماكحأ ىف ىضم ىذلا لصفلا ىف هيلع انماكت

 یرهزلا نع دعس نب مهاربا انثدح ناوفص ن ةرسي انثدح : یراخبلا لاق : ( ةئاملا دعب نماثلا ثيدحلا )

 « هللا ءاشام تعزنف بيلق ىلع ىتتيأر مان انآ انيب كلَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع بيسملا نب ديعس نع

 ور نع باوصلا ىلع لسم هاور دقو « ىرهزلاو دعس نب هاربا نيب لجر هنم طقس : دوعسم وبأ لاق ثيدحلا

 معأ هللاو ىرهزلا نع ناسيك نب حلاص نع هيبأ نع دعس نب مهاربا نإ بوقعي نع هريغو دقانلا دمع نبا

 راصح ةصق ىف هللا دبع نع رعاشلا سابعلا ىبأ نع رانيد نب ورمع ثيدح : ( ةئاملا دعب عساتلا ثيدحلا )

 خسفلا رثكأ ف عقوف صاعلا نب ورمع وأ باطخلا نب رمع وه له هللا دبع دلار مسا ىف ةنيبع نبا ىلع هيف فلتخا فئاطلا

 هجرخأ ىناهبصألا معن وبأ لاقو ء وربع نبا امضعب قو « باطخلا نبا یعب ربع نب هللا دبع : ىراخبلا حي نم

 نر“ ةعامج هاور : ىنيارفسآلا ةناوع وبأ لاقو « باطخلا نب ربع نبا دنسم ىف امدنسم ىف ةمثيخ وبأو ىديجلا

 نع نولوقي منم نورخأتملاو هنع ةنييع نیا باحصأ ءامدق : لوقب ناك كلذكو كلذك ةنييع نبأ نع طبضیو مبغي

 ىلع وبأ لاقو نايفس نم هيف بارطضالاو ىئاسنلا دنع عقو اذك هبسنپ ال نم مهنمو « صاملا نب ورع نب هللا دبع

 هيلا عجرف یخلبلا ىحي نب دماح هيلع كلذ درف وربع نب هللا دبع لاقف نايفس نع ىنيدملا نب ىلع هب ثدح : ىنايجلا

 لعأ هقاو ريثأت ريبك كلذب ليلعتلا ف سيل : تلق . رمع نبا لاق نم لوق للعلا ىف ینطقرادلا بوصو
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 ىف سنأ نع رمن ىلأ نب كيرش ثيدح بانکلا رخاوأ ىف ىراخبلا جرخأ : ( ةئاملا دعب رشاعلا ثيدحلا )
 نع سا نع هلمحي ةداتق ناف دانسإلا امأ « هنتمو هدانسإ ىف سلأ باحصأ كيرش هيف فلاخ دقو « هلوطب ءارسإلا

 تباث قايس نكل ةطساو ريغ نم سنأ نع هلعحي تباثو ؛ رذ ىنأ نع سنأ نع هلم ىرهزلاو « ةعصعص نب كلام
 جرخأ دقو « ةركنملا ةدايزلاو ريخأتلاو معدقتلا ىف مهفل اخي كيرش قايسو ىرهزلاو ةداتق قايس نيبو هنيب ةفلاخم ال
 ضايع یضاقلاو مزح نبا ماكستو ؛ رخأو مدقو صقنو دازف هرخآ ىف لاقو تباث ثيدح وات طقف هدانسإ سم
 قوتسم هب قلعتيام ركذنسو أزج هيف فنصف رهاط نب لضفلا وبأ مهنم ةعامج هل رضتناو كيرش ثيدح ىلع اههريغو
 هعضوم ىف ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع مالكلا دنع

 دارفأ نم ابلك تسيلو قرطلا ايافخ ىلع نوملطملا , ديناسألا للعب نوفراعلا داقنلا ظافحلا هبقعت ام عيمج اذه
 نانثا كلذ ةدعو ( م ) ةروص وهو لسم مقر هيلع اموقرمو احضاو هارت اک ابنم ريثك ىف لسم هكراش لب ىراخبلا

 هيف حدقلاو رهاظ هنع باوجلا اهرثكأ لب ةحداق ابلك تسيلو طقف نوعبسو ةينامث اهنم هدارفأف اثيدح نوثالثو
 هتحضوأو لصفلا لوأ ىف المج هتحرش اک فست هنع باوجلا ىف هنم ريسيلاو لمتحم هنع باوجلا ابضعب و عفدنم
 ىف هفياصت لجو هسفن ىف فنصملا اذه رادقم مظع كلذ نم هتررح ام فنصملا لمأت اذاف اهنم ثيدح لك رثأ انيبم
 اسيلو ميدقلاو ثيدحلا ىف فنصم لك ىلع هل مبعدقتو ملستلاو لوبقلاب هيقلت ىف معلا لهأ نم ةمئآلا رذعو هنيع
 طباوضلاو ‹ ةيضرلا دعاوقلا ىلع فاصالا ديب عفدي نمو « ةيبصعلا ىوعد نمأي الف ردصلاب عفدي نم ءاوس
 نالكتلا هيلعو ناعتسملا هللاو « هللا اناده نأ الول.ىدتبنل انك امو اذهل اناده ىذلا دما هللف « ةيعرملا

 ابنكامأ ىف اهتدروأ دقف باتكلا اذه نم هعبتت ىف هطرش ىلع یهو ىنطقرادلا ابعبتتی ل ىلا ثيداحألا قايس امأو
 امنو « مهفيال نم ابكردتسي الثل مدقت اک ةميقتسلا ةيوجالا عقاوم ىلع هيبنتلا عم ةدئافلا لكتل حرشلا نم
 اذه ىف مدقلا مامإلا هال هريذل اناونع نوكي نأ تدرآ ىناف باعيتسالا نع ىنطقرادلا نع هتركذام ىلع ترصتقا
 ةلثماألا ليبس ىلع اليلق هريغ نع هركذ ام ءانثأ ىف تركذ دقو  بعوأو عسوأ عونلا اذه ىف هباتكو نفلا
 مع هللأو
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 « مجعلا فورح ىلع مهل ابتر باتكلا اذه لاجر نم هيف نعط سرم ءامسأ قايس ىف

 لوصأألا ىف مهنم هل جرخأ نم زی و « اعضوم اعضوم تاضارتءالا نع باوجلاو

 هعيج كلذإ الصفم تادابشتسالاو تاعباتملا قرآ

 هدنع هتلادعل ضتقم نك وار یال حیحصلا بحاص جرخت نأ لمر نأ فصنم لكل یفینب هيف ضوخلا لبقو

 « نيحيحصلاب نيباتكلا ةيمست ىلع ةمثآلا روج یابط) نم كلذ ىلإ فاضنا ام امس الو هتلفغ مدعو هطبض ةحصو

 جرخ اذإ اذه امیف رکذ نم لیدعت ىلع روهججا قابطإ ةباثمب وهف حيحصلا ىف هنع جرخ نم ريخل لصحي مل ىنعم اذهو
 ىف منم هل جرخأ نم تاجرد توافتي اذهف قيلاعتلاو دهاوشلاو تاعباتملا ىف هل جرخ نإ اماف ءلوصألا ىف هل

 ليدعتل لباقم نمطلا كاذف انعط مهنم دحآ ىف هريذل اندجو اذإ ذئنیحو « مهل قدصلا مما لوصح عم هريغو طبضلا

 رل هطبض ىف وأ اقلطم هطبض فو ىوارلا اذه ةلادع ىف حدقي حداقب ارسفم ببسلا نيبم الإ لبقي الف مامإلا اذه
 نسحلا وبأ خيشلا ناك دقو  حدقب الام ابنمو حدقی ام اهنع ةتوافتم حرجلا ىلع ةمئالل ةلماحلا بابسالا نال هنيعب

 لاق ء هيف ليق ام ىلإ تفتليال هنأ كلذب ىنمي ةرطنقلا زاج اذه حيحصلا ىف هنع جرخي ىذلا لجرلا ىف لوق ىسدقملا

 ىف ديزي فاش نايبو ةرهاظ ةجح الإ هنع جرخن الو لوقن هبو دقتعن اذكهو هرصتخم ىف یریشتلا حتفلا وبأ خيشلا

 كلذ مزاول نمو « نيحيحملاب امهباتك ةيمست ىلع نیخیشلا دعب سانلا قافتا نم هانمدق ىذلا ىنءملا ىلع نظلا ةبلغ
 ةسمخ ىلع اهرادمو ةفلتخم حرجلا بابسآ نال حضاو حداقب الإ مهنم دحأ ىف نعطلا لبقی الف : تلق . امهتاور ليدعت

 ناكح هنأ ىوارلا ىف یعدب نأب دنسلا ىف عاطقنالا ىوعد وأ لاحلا ةلابج وأ طاغلا وأ ةفلاخلا وأ ةعدبلا : ءايشأ

 ةيوار نوكي نأ حيحصلا طرش نآل حيحصلا ىف مهل جرخأ نم عيمج نع ةعفدنف لاح لا ةلاهج اماف . لسري وأ سلدي
 ىعدملا نأ كش الو فورعم هنأ هاوعد ىف فنصلا عزان هناکسف لوبجم مهنم ادحأ نأ معز نف ةلادعلاب افورعم

 اديحأ حيحصلا لاجر ىف دجت الف كلذ عمو معلا ةدايز نم تبثملا عم امل هتفرعم مدع یعدب نم ىلع مدقم هتفرعمل

 فصوي ثيل لقي ةرات و ىوارلا نم رثكي ةراتف طلغلا امأو م هنيبنس اج الصأ هيلع ةلاهجلا مما قالطإ غوسپ نم
 نأ لع طلغلاب فوصوملا اذه ريغ ةياور نم هريغ دنع وأ هدنع ايورم دجو نإ هل جرخأ ین دا ريثك هن وكب

 محلا نع فقوتلا بجوب حداق اذبف هقیرط نم الإ دجوي مل ناو « قيرطلا هذه صو مخ ال ثيدحلا لصأ دمتماا

 هلوأ ظفحلا “ىس لاقي اك طلخلا ةلقب فصوب ثيحو ءىش كلذ نم هللا دمع حيحصلا ىف سيلو هلیبس اذهام ةحصب

 تاعب اتملا ىف ءالؤه نع ةياورلا نأ الإ هلبق ىذلا ىف مكحلاك هيف مكحلاف تارابعلا نم كلذ ریغو ريكانم هلوأ ماها وأ

 طباضلا ىور اذاف ةراكنلاو ذوذشلا اهنع أشنيو ةفلاخلا امأو م كئلوأ نع ةياورلا نم فنصاا دنع ابنم رثكأ
 نیئدحا دعاوق ىلع عما رذعتي ثيحب ىورام فالخ ًاددع رثكأ وأ هنم ظفحأ وه نم هاورف ًائيش قودصلاو
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 هلم حیحصلا ىف سيل اذهو ارکنم هن وكسب هيف فلاخم ام ىلع حیف ظفلا فعضي وأ ةفلاخا دتشت دقو ذاش اذبف ٠
 یراخبلا مهل ج رخآ نبع ةعوفدف عاطقنالا یوعد امأو « ىلاعت هللا دمحي هلبق یذلا لصفلا ىف نيب دق ريسي رزت الإ

 ةئمنملاب هدنع ةدوجوملا مهثيداحأ ربست نأ لاسر وأ سيلدتب هلاجر نم ركذ نم مذ كلذ عمو هطرش نم معامل
 وأ اب رفكي نم نوكي نأ امإ اب فوصولاف ةعدبلا امأو ءالف الإو ضارتعالا عفدنا اف عامسلاب حيرصتلا دجو ناف
 یوعد نم ضفاورلا ةالغ ىف ام ةمنآلا عيمج دعاوق نم هيلع اقفتم ريفكتلا كلذ نوكي نأ دبال اهب رفكم لاف قسفي

 حيحصلا ىف سيلو كلذ ريغ وأ ةمايقلا موي لبق ايندلا ىلإ هعوجرب ناميإلا وأ هريغ وأ ىلع ىف ةيملإلا لولح مهضعب
 نم ءالؤه ريغو واغلا كلذ نولغيال نيذلا ضفاورلاو جراوخلا عدبك اهب قسفملاو « ةتبلا ءىش ءالؤه ثردح نم
 ةنسلا لهأ فاتخا دقف غئاس هرهاظ ليوأت ىلا دنتسم هنكل ًارهاظ افالخ ةنسلا لوصآل نيفل انا فئاوطلا
 افوصوم ةأورملا مراوخ نم ةمالسلاب اروپشم بذكلا نم زرحتل ابافورعم ناك اذإ هليبس اذه نم ثيدح لوبق ىف

 لبقيف ةيعاد ريغ وأ ةيعاد نوكي نأ نيب ليصفتلا كلاثلاو , اقلطم درب ليقو اقلطم لبقي ليقف هدابعلاو ةنايدلاب
 نابح نبا ىعداو ةمثآلا نم فئاوط هيلا تراصو لدعالا وه بهذملا اذهو ةيعادلا ثيدح درب و ةيعادلا ريغ
 هداز مبضعب و كلذ قلطأ مهضعبف ليصفتلا اذهب نيائاقلا فاتخا مث رظن كلذ ىوعد ىف نکا هيلع لقنلا لهأ عامجإ
 لبقتف لمتشت ملنإو لبقت الف ارهاظ هنسحبو هنيزبو هتعدب ديشيام ىلع ةيعادلا ريغ ةياور تلمتشا نإ لاقف اليصفت

 الف الإو لبق هتعدب دربام ىلع هتياور تلمتشا نإ لاقف ةيعادلا قح ىف هسكع ىف هنيعب لیصفتلا اذه مبضعب درطو
 وأ اقلطم درت له الصأ هتءدبب هل قاعت الام ىلع نكي مل مأ ةيعاد ناك ءاوس عدتبملا ةياور تلمتشا اذإ اذه ىلعو

 ءافطإو هتعدبل دامخ] وه هيلا تفتلب الف هريغ هقفاو نإ لاقف هيف رخآ ليصفت ىلإ یریشقلا حتفلا وبأ لام ءاقلطم لبقت
 هراهتشاو بذكلا نع هزرحتو هقدص نم انفصو ام عم هدنع الإ ثيدحلا كلذ دج وي لو دحأ هقفاوب مل نإو هرانل

 ةحلصم ىلع ةنسلا كلت رشنو ثيدحلا كلذ ليصحت ةحلصم مدقت نأ ىغبنيف هتعدبب ثيدحلا كلذ قلعت مدعو نيدلاب
 ىغينيف دئاقعلا ىف مهفالتخا ببسب ةعامج ىف نمطلا ةعامج نم عقو دق هنأ لعاو ه لعأ هللاو هتعدب ءافط) و هتناهإ
 كلذل موفضف ایندلا ىمأ ىف اولجخد ةعامج نيعرولا نم ةعامج باع اذكو « قح الإ هب دادتعالا مدعو كلذل هبذتلا
 ضعب فعض نم فيعضت رابتعالا نم هلك كلذ دعبأو . قفوملا هللاو طبضلاو قدصلا عم فيعضتلا كلذأ رثأ الو
 هنم قثوأ وه نم فعض نم فيعضت كلذ نم دشأو نارفالا نيب لماجتلل وأ هريغ ىلع هيف لما نوكي أب ةاورلا
 اذه رخآ ىف مءامسأ هيف تدرس القتسم الصف تدقع دقو هب رتسیال اذه لكف ثيدحلاب فرعأ وأ ًاردق ىلعأ وأ
 كلذ ةياكح عم ىراخبلا لاجر نم هيف نعط نم ءامسأ درس ىلإ دوعنف كلذ عيمج ررقت ذإو « هللا نوعب لصفلا
 نومب ةللعلا ثيداحالا ىف هانفلسأ یذلا تعنلا ىلع هدر هجو ىلع هيبذتلاو هباوحب مايقلاو هببس نع بيقنتلاو نعطلا
 هقيفوتو ىلاعت هللا

 فا الا فرح

  كلذب سیل : ىثاسنلا لاق یوزخلا ثيرح نب ورمع ىلوم ركب وأ قوکلا ريشب نب دحأ (قتخ)
 هعبأت ًادحاو اثيدح ىراخبلا هل جرخأ امهريغو ةعرز وبأو نيعم نبا هاوقو كورتم ىرادلا ناثع لاقو « ىوقلا

 ةمدقلا # ٩ م



— ۱۳۸ 

 امأو « ظفاح ريغ هناب رعشف هل ىئاسنلا فیمضت اماف « بطلا باتک ىف وهو ةماسأ وبأو ةيواعم نب ناورم هيلع

 هللا هجر بيطخلا لاق اک وهو هيبأ مساو همسا قفتا رخآ واوب هيلع هبتشا هنأب بيطخلا هدر دقف ىرادلا نامثع مالك

 ثيداحأ ىراخبلا هنع ىور « ىطبحلا ديعس نب بيبش نب دمحأ (سخ ) ه هجام نباو ىذمرتلا هل یورو : ىلاعت

 لهآ هقثو : ىدع نبا لاقو « ىزارلا متاح وبأ هقثوو بيبش نب دمحأ لاق : هيف لاق ابضءبو انثدح هيف لاق ابضعب

 هنال یدزالا لوقب ةربع الو ىضرم ريغ ثيدحلا رکنم یدزالا حتفلا وبأ لاقو ىنيدملا نب ىلع هنع بةكو قارعلا

 هل ىور دقو « هثرداحأ ىلع ىدع نا ءان < هيبأ ةجرت ىف قأیمو . تاقثلا فيعضت ىف دمتس فک. فبعض وه

 دحأ « یربطلا نبا رفعج وبأ یرصاا خاص نب دحأ (دخ) ه خوسفملاو خسانلا باتك ىف دواد وبأو ىئاسنلا

 نم ريثك ىف ىلهذلا هدمتعاو دواد وبأو ىراخبلا هنع شك أ تیدخاو هقفلا نيب نيعماجلا نينقتملا ظافحلا ثددحلا ةمثأ

 لجعلاو ريم ناو ىنيدملا نب ىلعو یراخبلا هنع هلقن اف نیعم نب یو لبنح نب دحأ هقثوو زاجحلا لهأ ثيداحأ

 قربخأ« نومأم الو ةقثب سيل : لاقف ةرم هركذ هيف ىأرلا "یس ناكف ىئاسذلا امأو :نورخآو ىزارلا متاح وبأو

 ه۱ رصب عماجلا ىف ءیطخم هتيأر فدافتی باذک لاقف خاص نب دمحأ نع نيعم نب ىع تلأس : لاق خاص نب ةيواءم

 خاص نب دمحأ ىف هيأر ءوس هداقتعا ىلع هلح هنم هو وهو نيعم نب ىحي نع هاكح ام ىلإ هفيعضت ىف ىئاسفلا دنتاف '

 رفعج وبأ لاق « نيعم نب ىحي نع كلذ هلقن ىف همهو هجو ركذن مث هيف هيأر ءوس ىلع هل لماحلا ببسلا الوأ ركذتف

 سم اموق بحص دقو « هيلا ءاج رصم ىئاسذلا مدق نأ الف هنع لأسي ىتح آدحأ ثدع ال خاص نب دمحأ ناك ىليقعلا

 « هيلع عنشي عرشو دحأ ایف مو ىلا ثيداحالا عمجل یناسنلا بهذف هثدحي نأ ىبأف دحآ ماضرال ثيدحلا لما

 ظافلا نم وهو ثيداحأ هيلع رکش یاسنلا ناك یدع نبا لاقو « ةقث ماه] خاص نب دحأو ائيش كلذ هرض امو

 عم ىراخبلا ىف سیلو اهنع باجأو یاسنلا اهرکنآ ىتلا تیداحالا ىدع نا ركذ مث ثيدجحلا ةفرعمب نيرووشملا

 . یرهزلا ثيدحب ركاذي ناكو خاص نب دمحأ ريغ ثيدحلا ظفح دحأ رصع نكي مل ةرزج حلاص لاقو ءىش اهنم كلذ

 .حلاص نب دحأ نأ كلذو مو وېف حلاص نب دحأ قح ىف نيعم نب یح نع قاسنلا هاورام ناپ نبا لاقو . هظفح و

 « ثيدحلا عضوب اروبشم ناكو یعوشالا هل لاقي ناكو ىربطلا نبا ريغ رخآ لجر وه نيعم نا هيف ملكت ىذلا ٠

 نع الوآ هانلقنام ديؤيو ريرحتلا ةياغ ىف وهو ىهتنا ناقتالاو طبضلا ىف نيعم نبا براقي ناكف ىرطلا نبا امأو

 اذن حلاص نب دمحأ فيعضتب درفنا یناسنلا نأ نیبتف ىربطلا نب حلاص نب دمحأ قثو نيعم نب ىحي نأ ىراخبلا

 نع ًاضیآ حيحصلا ىف ىراخبلا یورو ! هلاق ك وهو لماحت هيف همالك نأ ىلع ظافحلا قفتا : لیلا لاق یتح لبقبال

 ةعرز وبأ لاق ىزورملاب فورعملا ناملس وبأ ىدادغلا بيطلا يآ نب لجأ ( ت خ) ه ىذمرتا اذکو هنع لجر

 « دلاجم نب ليعامسا نع هنع ركب نأ لضف ىف یراخبلا یور: تلق . ثيدحلا بفیعض متاح وبآ لاقو ًاظفاح ناك

 جتحم ريغ ىراخبلا هنع هنأ نيبتف ليعام ا نع نيعم نب ىحي ةياور نم رخآ عضوم ىف هجرخأ دقو « راع ثيدح

 دقو ؛ ءایلوالا ةيلح ىف ةمجرت هل ةدابعلاو دهزلاب فورعم ىخلبلا مصاع نب دمحأ ( خ) ه یذمرتلا هل یورو هب

 یراخبلا هنع ىور : تاق . لوہج ىزارلا متاح وبأ لاقو هدلب لهأ هنع ىور : لاقف تاقثلا ىف نابح نبا هركذ

 ىنارحلا دقاو نب كلما دبع نب دمحأ ( فسخ ) ه هدحو ىلمتسملا ةياور ىف وهو قاقرلا باتك ىف ًادحاو اثردح

 نارح لهأ نإ دحال : تلق . ىنوميملا لاقو « هدلب لهأ لوقل هثيدح تكرت ريم نبا لاق « هدج ىلإ بسني دقو



 حصفأف : تلق . هل ةعيض ببب ناطلسلا ىثني وه ناسنإ نع اوضري نأ هلق نارح لهآ لاقف هيلع ءانثلا نويسي
 ناقتالاو قدصلا لهأ نم ناك متاح وبأ لاق دقو « حداق ريغ وهو هلجأ نم نارح لهأ هيف نمط ىذلا ببسلاب دمحأ
 هل یورو « دیز نب دامح نع اهفكروش ثيداحأ بقانملاو دابجلاو ةالصلا ىف یراخلاو هدنسم ىف دحأ هلع یور
 نی لو هثيدح رفت لسم ىلع ةعرز وبآ باع یرصلا ىرتستلا ىميع نب دحآ ( س م خ) .م. هجام نباو الا
 . هثیدحم جاجتحالا كرت بجوت ةجح هيف ملكست نمل رآ | بيطخلا لاقو « هتنعت عم ىئاسنلا هب جتحا دقو كلذ ببس
 نبا نع هثيدح اهدحآ ۰ عضاوم ةثالث ىف كلذو یورما رذ ىبأ ةياور ىف ىراخبلا حیحم ىف هب عرصتلا عقو : تاق
 « فارطلا عقب ینلاهب أدب ءىث لوأ نأ ةشئاع نع ةورع نع دوسالا ىبأ نع ثراحلا نب ورمع نع بهو
 نع ملاس نع ىرهزلا نع سلوي نع بهر نبا نع هثيدح اهفاث . بهو نبأ نع غب أ هدنع هيلع هعبات دقو
 نبا ةعباتمب ةفيلخا ىذ نم لالمالا ىف دانسالا اذه املاثو . ىرهزلا نع ةنييع نب نایفسب انورقم تيقاوملا ىف هيبأ
 درفت أيش ىراخبلا هل جرخأ ايف بهو نبا نع ةلمرح نع نيريخالا نيثيدحلا لسم جرخأ دقو « سنوي نع كرابملا
 كلذ انرك ذ دقو هبسني الو بهو نبا نع دمحأ انثدح اهف لوقي هذه ريغ عضاوم ةدع ىراخبلا ق عقوو هب
 هقثو هتينكب روپشم تمشالا وبأ ىلجعلا نايلس نب مادقملا نب دحأ ( ق س تخ) ه عساتلا لصفلا ىف احو رشم
 نورصي ةرصبلاب ناجم ناك نوجا ناجنا لعب ناك هنال هنع ثدحأ ال دواد وبأ لاقو یامالاو ةرزج حلاصو متاح وبأ
 لجخيل امض اهعضاوحاص امذخأي نأ دارأو ةرصب "رامرم اذاف ةيحان نوسلجب و قيرطلا ىلع اهتوحرطيف مارد زرص
 اهذخأ متدرأف مررصب متررم اذاف مماردلا ررصك جاجز ررص اژیه ممل لاقف ةراملا تمشالا وبأ لسف لجرلا
 دواد ىبأ مالک یدع نبا بقعتو ‹ كلذ اواعفف محل قلا ماردلا ررص اوذخر جاجزلا ررص اوح رطاف مكياوحاصف
 داود وبأ لاق اک ناجا معي مل هنأ هيف هريثأت مدع هجوو : تاق . قدصلا لهأ نم هنال هيف كلذ راؤيال لاقف اذه
 نأ ةراملل زوج اذباف لالاب بدؤي نم بهذم بهذي ناك هنأكو « مولجخم نأ ناجا دصق ناك نيذلا ةرالا لع امنإو
 مههارد مهل ارداعأ كلذ دعب اون وكي نأ لاتحا عم سانلا لیجختل اود وءبال یتح ناجمل ابدأ ماردلا اوذخأي
 نب ديزي نب رج (خ) 5 مهريغو هحيحص ی ةعزخ نباو یانلاو یذمرلاو ی راخبلا هب جتحا دقو . لعأ هاو
 ىور : تلق . هنع بنك أ لو هتک ردآ ثيدحلا فرعض متاح وبأ لاق « سینت رولاب فورعملا نسحلا وبأ ىنارحلا ميهاربأ
 نب دمع نع ىراخبلا هاور ةرجحلا ةصق ىف ركب ىبأ ثيدح وهو ةعباتم ةوبنلا تامالع ىف ادحاو اثیدح ىراخبلا هل
 خياشملا لك ىف تبث دمحأ لاق راطعلا ديزي نب نابأ ( س تد م خ) م ملعأ هللاو هثیدح فراع وهف خيراتلا ىف هنع ثدحو اذه دمحأ قل دق ىراخبلا نأ ىلع لوصآلا نال ةعباتملا ىف اذهل هحيرخت نأ نیبتف ركب ىبأ نع ءاربلا نع قحسا يآ نع مهلك ىعيبسلا قحسا ىنأ نب قحسا ثيدح نم ةرجملا فو ليئارسإ ثيدح نم ةطقلا فو ركب يأ لضف ىف ىراخبلا هجرخأو ريهز نع نيعأ نب دمع نب نسحلا هيلع همبات دقو ةيواعم نب ريهز نع هنع ىدنكيبلا فسري
 لاق هنأ ناطقلا نع ینیدلا نبا نع ىميدكلا قيرط نم ىزوجلا نبا لقن و هنع یورپ ناطقلا ناك ةقث نيعم نبا لاقو
 كلذ عم تاعباتملا ىف اليلق ىراخبلا هل جرخأ او : تلق . فيعض یعیدکلا نا دودرم اذهو هنع ىورأ ال انآ
 دق ةغيصلا هذهو اثیدح رك ذف نابآ انثدح لاق ملم انريخأ لاق ةعرازلا ىف لاق عضوم ىوس الوصوم هلرأ و
 دواد وبأو سم هل یورو ضقانتف قيلعتلا ةمالع ىوس هل كلذ عم ىزملا لمي لو ةيلس نب دان ثيدح ىف هل تعفو



 — ۳۸ بس

 نيعم نا هلاق ةجح ةقثث < یرهرلا فوع نب نهرلا دبع نب هاربا نب دعس نب هاربا( ع) و قاسنلاو ىذمرتلاو

 نم ةقث وه ىدع نبا لاقو ىرهزلا نم عج نيح اريغص ناك ةرزج خاص لاقو ةقث متاح وبأو لجملاو دمحأ لاقو

لاق هيبأ نع لينح نب دحأ نب هللا دبع نع یور مث نیملسلا تام
 نب ليقعو دعس نب ميهاربا ديعس نب ی دنع رک ذ 

 نب ا لاق ىحي ایهریخم مل ناتقث ناذه . اذه عفنی شیآ و دمحأ لاق امبفمضي هنأك دعس نب ميهارباو ليقع لوقي لمخ دلاخ

يهاربا ( د خ ) ه ةعامجا هل جرخأ ةميقتسم ىرهزلا نع هثيداحأو لماحت هيف هيف ملكت نم مالک یدع
 نب ديوس نب م

 نع ريبج نب ديعس نع ورمع ىلأ نب ورع نع هتياور نم جحلا ىف ادحاو اثیدح ىراخبلا هل ىور ىنيدملا نايح

ةعرز وبأو نيعم نبا هقثوو دهاوش نتا اذغو ةفرع نم عفدلا دنع ةنيكلاب رمالا ىف سابع نبا
 نابح نبا لاقو 

 جرخأ ىذلا نأ انحضوأ : تلق . ريك انع یتآ اعرو تاقثلا ىف
 هللاو دواد وبأ هل ىورو رکنم ريغ یراخبلا هل

 هبوهار نباو ىلجملاو نيعم نباو كرابلا نبا هقثو ةئالا دحآ ىناسارخلا نامبط نب ميهاربا (ع) ه ىملعأ

 نم ثيدح رابع نبال عقو امإ هيف رابع نبأ لوق هل رکذ ال ةرزج خاص لاقو فيعض رابع نبا لاقو روبجلاو

 لاق تعج ةعمج لوأ ىف هنع هللا یضر ةريره ىبأ نع دايز نب دمع نع نامبط نب ميهاربا نع نارمع نب ىفاعملا ةياور

 باوصلا وهو هنع هللا ىضر سابع نبأ نع ةرمج ىبأ نع هنع هوور ةعامج نال مهاربا نود نم هيف طلغ اذهو خاص

 نم ىزاغملا رخاوأ ىف ىراخبلا هجرخأ اذكو : تلق . ميهاربا ثيدح فرعيال رامع نباو هفینصت ىف وه اذكو

 ىلا ليمي ميهاربا ناك ةرزج خاص لاقو « سابع نبا نع ةرمج ىنأ نع نامبط نبا نع ىدقعلا رماع یبآ ثيدح

 قاطأف مزح نبا طرفأو ءاجرإلا نع عجر هنأ مك احلا ركذو ءاجدإلل هيف اوملكت امنإ ةقث ىنطقرادلا لاقو ءاجرإلا

 ميهاربا ( سد خ) ۳ نوقابلا هل جرخأو دهاولا ىف یراخبلا هل جرغام رثكأو هيلع دودرم وهو فیض هنأ

ىوقلا كلذب سيلو هثيدح بتكي ىئاسنلا لاقو فيعض دمحأ لاق قوكلا ليعتسا وبآ كسكسلا نمحرلا دبع نبا
 لافو 

 لاقف ؟ هثیدح لسم كرت ۸ یلطقرادل تاق م احلا لاقو برقآ قدصلا ىلا وهو نآملا رکنم اثيدح هل دجآ مل ىدع نبا

 ىف'ىفوأ یبآ نب هللا دبع نع ایمدحآ ناثيدح حيحصلا ىف هل : تلق . فيعض وه لاق ةجحب تاق «ديعس نب یع هيف ملكت

 نم لصأ اذهو هريغو ريسفتلا ىف هجرخآ , الا (اليلق ان مينامآو هللا دبعب نورتي نيذلا نإ ر) ىلاعت هلوف لوزن

 نع ةدرب ی نع هئيدح نم ىناثلاو « هل دهاش وبف دومسم نبا تیدح هل
 هل هللا بتک رفاس وأ دبعلا ضرم اذا : هيبأ

 هل یورو « نيمبرآلاو ىناثلا ثيدحلا ىف اذه لبق ىذلا لصفلا ىف هيل مالكلا مدقت دقو « ثيدحلا لمعي ناك ام حلاص

 ناطقلا نبا لاق < ىندملا یموزخلا ةعيبر ىنأ نب هللا دبع نب نحرلا دبع نب ميهاربا (ق س خ) م قاسفلاو دواد وبأ

 ىف ةمعط الا باتك ىف دحاو ثيدح حيحصلا ىف هلو نابح نبا هقثوو ةعامج ةنع یورو : تاق . هلاح فرعبال ىسافلا

 نباو یناسنلا هل یورو رباج نع ةريثك قرط هل روهشم ثيدح وهو , هنید ىفوأ ىتح کر لاب رباج رت ىف ړل هئاعد

متاح وبأو ىناسنلاو حاضو نباو نيعم نبا هقثو مال دحأ ىمازحلا رذنملا نب ميهاربا ( ق س ت خ) « هجام
 

 . بيطخلا كلذ بقعتو ريكانم هدنع ىجاسلا لاقو دا رد يىبأ نبا ىلا لد هيوك لجأ نم دحأ هيف ماكتو ىنطقرادلاو

 قحا نب فسوي نب ميهازبا ( س ت خا و ىاسنلاو ىذمرتلا هل یورو هثيدح نم ىقتناو ىراخبلا هدمتعا : تلق

 لاقو ثيدحلا ركنمب وه سيل ىدع نبا لاقو هثيدح بتكي ثيدحلا نسح متاح وبأ لاق ىعييسلا قسا ىبأ نبا

 قالطإ وهو : تلق . فیمض ىناجزوجلا لاقو يسن فيعضت اذه : تلق . نوكي ام ىوقأك وه سيل ینیدلا نبا
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 ه هجام نبا ىوس نوقابلا هل یورو ةريسو ثيداحأ ىف ناخیشلا هب جتحا ىوقلاب سيل قاسنلا لاتو دودرم

 سيل ئاسنلا لاقو نيعم ناو دحأ هفعض ىندملا یراصت الا ىدعاسلا دعس نب لبس نب سابع نب يآ ( ق ت خ)

 تدحا ىف هلق ىذلا لضفلا ىف هانمدق اک لب ىلا ليخ رک ذ ىف دحاو تبدح ىراخبلا دنع هل : تلف . ىوقلاب

 (س تد مخ ) ه هجام نباو ىذمزتلا هل یورو سابعلا نب نمیپلا دبع هوخأ هيلع هعبات دقو نيثالثلاو عبلاسلا

 هدروأو « لبنح نب دحأو دءس ناو نيعم نا هو تائالا دحأ نوع نبا بحاص یرصیتا نامسلا دعس نب رهزأ

 :تلق. رهزأ نم ىلا بحأ ىدع ىبأ نبا لاق هنأ دمحأ نع کحو «هيف فاوخ دحاو ثيدح ببسب ءافعضلا ىف ىليقملا

 لاقو یدزالا هفعض ىندملا صفح نب ةماسأ (خ) ه هجام نبا ىوس نوقابلا هب جتحاو هيف احدق بجويال اذهو

 ىوافطلاو رمحألا دلاخ ىبأ ةمباتمب حئابذلا ىف دحاو ثيدح حيحصلا ىف هل : تلق . لور ىئاكلاللا مساقلا وبآ

 نيعم نبا هقثو یشرقلا دم نب طابسأ ( خ) ه٠ ةعبرأ هنع ىور دقف لورجمب سيل هنازيم ىف ىهذلا طب تأرقو

 هيف نأ الإ اقودص ةقث ناك دعس نبا لاقو ءىثلا ف مهي اع ر ليقعلا لاقو ؛ هنوفعضي نويفوكلاو تبث ىدنع وه لاقو
 هجرخأ اهرك ءاسنلا اور نأ کا لحيال إل ىلاعت هلوق ريسفت ىف دحاو ثيدح حيحصلا ىف هل : تاق . فعضلا ضعب

 نع یور نابح نبا لاق عسيلا وبأ طابسأ (خ) ه نوقابلا هل یورو هثیدح نم هاركإلا قو ءاسنلا ةروس ريسفت ىف
 ىاوتسدلا ماشه نع هتياور نم عويبلا ىف ادحاو اثيدح یراخبلا هنع ىور : تاق . اهلع عباتي مل ءايشأ ةبعش

 رضنلا وبأ ديزي نب مهاربا نب قحسا ( سد خ ) ه یراخبلا هفرع دق : تلق . لوبج متاح وبأ لاقو انورقم
 وه نم هيف هفلاخ اثيد- ىدزالا هل ركذو یئاسنلاو ىنطقرادلاو ربسم وأ هقثو هدج ىلا بسذی دقو ىسيدارفلا

 دواد وبأ هنع یورو هخيش ىلع اهف لا ثيداحأ ىدع نبا هل دروأو فلا ابر نابح نبا لاق اذكو هتم فضا
 نبا لاقو ىوقب سيل ةرم لاقو ةياور ىف ىئاسنلا ةقثو یرزا دشار نب قحا (١١خ ) یاسللا هب جتحاو

 یورو ىرهزلا ثيدحح ىف برطضم وه ىلهذلا لاقو كاذب ىرهزلا ثيدح ىف وه سيل ةياور قو ةفث ةياور ىف نيعم

 ةمثيخ نأ نبا یورو یرهزلا قلي مل هنأ ىلع لديام یرلا لهآ نم لجر سرشأ نع یسلایطلا نع ىنيدملا نبا هنع
 : تلق . دشار نب نامعنلا نم ىلا بأ دشار نب قحسا لبثح نب دمحأ لاقو ىرهزلا قل هنآ قحسا نع ديج دانساب

 نب باتع ةمجرت ىف ابضعب ركذنس ةريسب عضاوم یهو ىرهزلا نع هريغ هيف كراش ام ىراخبلا هل جرخأ ام بلاغ
 نيعم نبا هقثو یودعلا ةريبه نب ديوس نب قحسا (سد مخ) م نئسلا باحصأ هل یورو هنع ىوارلا دشار

 سيلف ةباحبصلا بحي ۸ نم لاقف ءافعضلا ىف برملا وبأ هرک ذو بلاط ىبأ نب “لع ىلع لمع ناك لاقو لجملاو یئاسنلاو

 دارد وبأو و لسم هل یورو ءادحلا دلاخم انورقم مايصلا ىف دحاو ثيدح ىراخبلا دنع هل : تاق . ةمارک الو ةقثب

 اتودص ناک متاح وب ۱ لاق یورفلا ةورف نآ نب هللا دع نب لیععا نب دن نب قحسا ف تخ) ه یاسلاو

 لاقو متاح وبأ هلاق ام هيف دمتعملاو ىاسنلاو دواد وبأ هاهوو ةحيحح هبتكو نقل اعرف هرصب بهذ نكلو

 ضرف قو اثيدح دابجلا باتك ىف ىراخبلا هنع ىور : تلق . هثيدح جارخ] یراخبلا ىلع بيع 1 ام او ینطق رادلا

 لبق هبانک نم هنع هذخأ ام اهناکو یسیوالاب انورقم رخآ اثیدح حلصلا ىف هل جرخأو كلام نع مهالک رخآ سخا
 وبأو نيعم نبا هقثو یرصبلا یوم نب ليئارسا ( س تد خ) + هجام ناو ىذمرتلا هل یورو هرصب باهذ
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 هل یور فلاخ اذا فیکف درفنا اذا دمتعیال یدزالاو نيل هيف یدزالا حتفلا وبأ لاقو مريغو یاسفلاو متاح

 اه دحآ لاق تا دحآ سبا قحسا نأ نب سترپ نب لئاربا ( عز م هجام نی لژ تل باعا و یراخی

 ىف هيلع لمع ناطقلا ناك اضيأ لاقو « كدرش نم تبثآ ناك دواد وبأو نيعم ناو وه ةرم لاقو هظفح نم بجمت و

 ىلع هيف معن وبأ همدقو نابيش نم قحسا ی : ىف تبثأ وه نيعم نبا لاقو ريكانم هنع ىور لاق تاتقلا حي ىلأ لاح

 متاح را لاو بقا مرا همدق تک را ىلإ, نسوي هنآ لف خلا نأ تی ی دا تقر هاو زا

 هفعضتسي نم مهنمو !ريثك اثیدح سانلا هنع تدحو ةقث ناك دعس نبا لاقو قحسا ىنأ باحصأ نقتأ نم قودص ةفث

 انلق روعالا جاجح لاقو . امهيلع یدپم نبا همدقو قعا ىنأ ثيدح ىف هيلع ىروثلاو ةبعش دمحأو نيعم نبا مدقو

 سنوي نب ليثارسا تعم سلوب نب ىسيع لاقو « ىنم ابف تبثأ هناف لیئارسا اولس لاقف حا ىلأ نع انثدح ةيعشل

 هف لبق ام اذبف طسوتم قودص ةقث لجعلا لاقو « نآرقلا نم ةروسلا ظفحأ اک قحا ىبأ تبدح ظفحأ تنك لوقب
 ىلع قلطب نأ همدقت نم لاح ةقرقح هل ةريض ال رخأتم نم لمجال هب نيخيشلا جاجتحاو كلذ تو دعب و ءانثلا نم

 نأ ريغ نم هيلع لمح ناك ناطقلا نوک ىلا هدانتسال امئاد اموري ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا دريو فعضلا ليئارسا
 هيف ام اهنابأو كلذ ةلع فشک دق ةمثيخ ىبأ نب ركب ايأ مامإلا تدجوف كلذ نع تشحم دقو « لما كلذ هجو فرعي
 ةئامثلث تاتقلا ىح بأ نع ىور ليئارسا نإ نيعم نب یحیل لیق هخيرات ىف ةمثيخ بأ نبا لاق « فصلأ نمل ءافشلا
 مالكنأ هجوتف نيعم نبا لاق م وهو : تلق . امهنم ّنأ هنم تزي مل لاقف ريكانم ىنعي تال رجابم نب يهاربا نعو
 ىه امئإو هلبق نم ةراكتلا نأ نظف ی ىبأ نع ليئارسا اب هثدح ىتلا ثيداحالا رکنآ هنأ ىلع لوم ناطقلا ىحي

 ملعأ هللاو هوقو نم ىلع لا نم ىلوأ هيلع لخلاف داقنلا ةمثألا هفض ىح وبأو نيعم نبا لاق اك ىحي بأ لبق نم
 هقثو هنع رثكي مو ىراخبلا خویش دحأ وکلا قارولا نابأ نب ليعمسا ( تدخ) ه ملك ةمئالا هب جتحا

 دحأ هيلع ىنثأ هنع مك احلا ةياور ىف لاقو ىنطقرادلاو غئاصلا رفهجو دمحأ وبأ م ام لاو نيعم نباو نيطمو ىئاسفلا

 نويفوكلا هيلعام ىنعي ىدع نبا لاق ثيدحلا ىف بذكي نكي مو قلا نع الئام ناك ىناجزوجلا لاقو ىوقب سیلو
 امهتالاوه باوصلاو ناثع نع فرحنملا ىعيشلا دض وهف ىلع نع افرحنم ايبصان ناك ىناجزوجلا :تاق . عيشتلا نم

 نب ليممسا هل لاقي خيش مملو فلتخا دقف هيف ینطقرادلا لوق امأو عدتبم ىف عدتبم لوق عمسي نأ ىغبذي الو امیج
 نيعم نب ىحيو ىئاسنلا هقثو ةبقع نب ميهاربا نب لیععا ( س خ) هم هب هبنشا هلملف كرت ىلع اوممجآ یونغلا نابآ

 نکل ىئاسنلاو ىراخبلا هب جتحا دقو احدق مزاتسيال مالكب یدزالا هعبتو ىجاسلا هيف ملك:و ممريغو متاح وبأو
 هزغو دواد وبأو ناخيشلا هنع ىور ىعيطقلا رمعم وبأ رمعم نب ميهاربا نب ليعمسا ( س د م خ ) ه هنع ارثكي مل
 نع ءاجو نومأم ةقث نيعم نبا لاقو ىلعي وبأو عناق نباو دعس نبا هقثوو' ةنحلا ىف باجأ هنال لبن- نب دحأ
 نإ هنع حصي الو ىحي نع كلذ ةعص بيطخلا ركنتساو ريثك ثيدح ىف أطخأ هنأ نيعم نب یحم نع یسلایطلا رفعج

 هيف فلتخا « اصرقش هبقا دايز وبأ ىناقلخلا ايركز نب ليعمسا (ع ) ه یاسنلاو دواد وبأ هل یورو ىلاعت هللا ءاش

 لاقو خاص متاح وبأ لاقو دواد وب هقثوو هب ARE نب ىحيو لب نب دحأ لوق

 ییداحآ ةعبرأ ىوس ىراخبلا ىف هل سيل نکل ةعامجا هل ىور : تلق . هثيدح بتكي ثيدحلا نسح وه ىدع نبأ

 ةدرب نأ هدج ٍنع ةدرب زا یاس م اع هربغ ةياور نم اهجرخأ اهنم ةثالث
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 ةركب ىبأ ثيدح نم دهاش اذهلو « لجرلا ربظ متمطق لي ىنلا لاقف هيلع ىنثا ىذلا لجرلا ةصق ىف ىموم ىبأ نع
 صاع بأ نب كلام نب سيوأ نب هللا دبع نب هللا دبع سيوأ ىبأ نب لیعما ( س ی م خ ع ) ه لعآ هتاو هديغو
 ىراغبلا هل جرخآ الو هثیدح حيرخت نم اشکی مل امهتأ الإ ناخیشلا هب جتحا « سنأ نب كلام تخأ نبا ىحبصألا
 ناطأ هناف ىثاسنلا ىوس نوقابلا هل یورو ىراخبلا هل جرخأ ام لقأ هل جرخأف سم امأو نيثيدح یوس هب درفت ام
 هب سأب ال ةرم لاقف نيعم نبا لوق هيف فلتخاو هتياور حرط بجوي ام بيبش نب ةبلس نع یورو « هفعضب لوقلا
 نب دمحأ لاقو الفغم ناكو قدصلا هلع متاح وبأ لاقو هوبأو وه ثيدحلا قرسي ناك ةرم لاقو فيعض ةم لاقو

 ليعمسا نأ حيمص دنسإ یراخبلا بقانم ىف انيورو : تلق . حيحصلا ىف هراتخأ ال ینطقرادلا لاقو هب سأبال لبثح
 نأب رعشم وهو هاوس اع ضرعيو هب ثدحيل هب ثدحي ام ىلع هل لعب نأو اهنم ىقتني نأ هل نذأو هلوصأ هل جرخأ
 ىفام ريغ هثندح نم ”ىشب جتع ال اذه ىلعو هلوصأ نم بتك هنال هثیدح حي نم وه هنع ىراخبلا ةجرخأ ام

 ديعس نب دلاجت نب ليعمسا ( ت خ) ه هيف ريتعيف هريغ هيف راش نإ الإ هريغو ىئاسنلا هيف حدق ام لجأ نم حيحصلا
 اتودص الإ هارآ ام دحأ لاقو طسو وه ةعرز وبأ لاقو هيب أ نم تبثأ وه دواد وبأ لاق فوكلا ورع وبأ ىنادمملا
 ىف ادحاو اثيدح حيحصلا ىف هل جرخأو قردص ىراخبلا لاقو فيعض ىنطقرادلا لاقو ىوقلاب سيل ىئاسنلا لاقو
 نبالاقو كورتم ىئاسنلا لاق لامجا ديز نب ديسأ ( خ ) ه بيطلا ىبأ نب دمحأ ةمجرت ىف هيلع تبن دق ركب ىبأ لضف
 نع ىوري نابح نبا لاقو هتياور ىلع عباتي ال یدسع نبا لاقو ینطقرادلا هفعضو بذك ثيداح أب ثدح نيعم
 نوملكدتي مهيأر متاح وبأ لاقو هيف ةديدش ةيميش عم هثیدح لمتحا رازبلا لاقو ثيدحلا قرسيو ريك انملا تاقثلا
 لاق هناف هريغب انورقم ادحاو اثيدح قاقرلا باتك ىف ىراخبلا هنع ىور دقو اقيثوت هيف دحال رأ | : تلق . هيف
 لاق نيصح نع ماشه انثدح ديز نب ديسأ یثدحو ع نيصح انرخآ ليضف نب دمج انثدح ةرسيم نب نارعع انئدح

 هل جرخأ انی ىدع نبا لاقو هركذف ممالا لع تضرع ثيدح سابع نبا نع ركذف ديبج نب ديعس دنع تنك
 دقو هذه ريغ ىرخأ قرط نم یراخبلا دنع وهو ىهتنا نيصح ىف سانلا تبثأ ناك ایشه نال میشه ثيدح ىراخبلا
 مالوم ىحبلا متاح نب لبشأ ( ت خ) ه هب میشه نع روصنم نب ديعس نع هحیح نم نالا ىف لسم هجرخأ
 دنع 4 : تلق . *یطخم ناك نابح نبا لاقو ىوقلاب سيل ةعرز وبأ لاقو اقودص ناك هارأ دواد وبأ لاق ىرصبلا
 نع هاور مث سلآ نع ةمامث نع نوع نبا نع هنع ينم نب هللا دبع نع هجرخأ ةمعطالا ىف امهدحأ ناثیدح ىراخبلا

 نحرلا دبع نع نسحلا نع نوع نبا نع هل هقلع امیناثو هب نوع نبا نع ليمش نب رصنلا نع اضيأ رینم نب هللا دبع
 وبأو نيعم نبا هقثو تايثألا دحأ ىندملا مالوم ىراصنالا ديح نب حافأ (قسدمخ) م ةعباتم ةرس نا

 لاقو قرع تاذ ثيدح ملفأ ىلع ركني دمحأ ناك دعاص نبا لافو لاقف یدع نبا هرکذو دعس نباو قاسنلاو متاح
 . ةميفتسم هثيداحأو خلاص حلفأو نارمع نب ىفاعملا حلفأ نع هب درفنا دقو اذهريغ دحأ هيلع ركني مل ىدع نبا
 نأ نيركنم نيثيدح حلفأ یورو حلفأ نع ناطقلا ىحي ثدحي مل لوقي ليثح نب دمحأ تعم دواد وبأ لاق . تلق
 هل لب دا هللو اذه نم اًئيش ىراخبلا 4 جرخ مل : تلق . قرع تاذ قارعلا لهال تقو ثيدحو رعشأ ب ىنلا
 اهدنع ابلكو ةسفلا جرخت ىلع لسم هقفاوو هقلع اضيأ جا ىف عبارو جحلا ىف ةثالثو ةرابطلا ىف دحاو ثیدح هدنع
 نع يكحو لماکلا يف يدع نبا هرکذ ءازوجلا وبأ يميرلا هللا دبع نب سوأ ( ع) 7 ةشناع نع مساقلا نع هنع



 هس ۳۹۲ -

 نبا لثم نم عمسي مل هنأ ديري لاقف یراخبلا دارم یدع نبا حرش مث هيف نوفلتخو رظن هدانس] ىف لاق هنأ یراخبلا

 سابع نبا نع هتیاور نم ادحاو اثیدح هل ىراخبلا جرخآ : تاق . هدنع فيعض هنأ ال (هريغو ةشئاعو دومتسم

 نالتسع لیزت ىلا ىشبحلا لبان نب نميأ(س قت خ) ه نوقابلا هل یورو قيوسلا تلي الجر تاللا ناك لاق

 لاق ىلجعلاو ىئاسنلاو رامع نباو نيعم نباو ىروثلا هقثو « مال مث ةروسكم ةدحوم ءاب مث فلأ مث نونب هوبأو
 ىذلا دهشتلا لوأ ىف هتدايز ایهریغو ىنطقرادلاو ىئاسفلا هيلع ركنأو وهام فعضلا لاو قودص ةبيش نب بوقعي

 ىبأ نع |هريغو ثراحلا نب ورعو تا هاور دقو هتلابو هللا مسب سابع نبا نع سواط نع ريبزلا ىبأ نع هاور

 نع دحاو ثيدح ىراخبلا دنع هل : تاق . دبشتلا ىف ةيورملا ثيداحالا حاح ىف اهتودب وه كلذكو اهنودب ريبزلا

 (س ت د خ) ه دواد ىبأ ريغ نئسلا بامصأ 4 یورو ةمباتم هجرخآ ميعنتلا نم اهراتعا ىف ةئثاع نع دم. نب مساقلا

 وبأ لاقو « نابح نباو یطقرادلاو هنع ىرجألا هاور ايف دواد وبأ هقثاو ی وبأ یندلا لالب نب نايلس نب بوبأ

 دبع نبا طرفأو هلوق ىلع جرعي ال ىدزألاو ادارفآ ةحيحص ثيداحأ هل قاس مث اهياع مات ال ثيداحأ هل ىدزالا تفل

 ىف ایهدحآ نيثيدح ىراخبلا هنع ىور : تلق . كلذ ىلا ةملا نم دحأ هقبس ملو فيض هنإ دیبقلا ىف لاقف ربا

 قاطلا دم نب ذئاع نب بويأ(تمخ) ه هجام نبا الإ نتسلا باحآ هل یورو ماصتعالا ىف رخالاو ةالصلا

 ةعرز وبأ ءاجرإلا ببسب هفعض اذكو انج رم ناك دازو دواد وبأو ىلجعلاو یاسالاو متاح وبأو نيعم نبا هقثو

 ىبأ ةصق ىف ىزافملا ىف دحاو ثيدح ىراخبلا حيمص ىف هل : تلق . قودص هنأ الإ ءاجرإلا یرب ناك ىراخبلا لاقو

 نب قدشلا ورمع نب ىموم نب بويأ ( ع) 8 ىذمرتلاو لسم هل یورو ةبعش ةعبانمب هل هجرخأ یرمشالا ىموم

 ه ةعاجلا هل ىور هثيدح دانس موقي ال لاقف ىدزالا حتفلا وبأ ذشو هقيثوت ىلع اوقفتا یومالا صاملا نب ديعس

 وبأو ةعرز وبأو نيعم نباو دمحأ هقثو دعاص نبا هلاق یحم راجنلا مماو ىمايلا راجنلا نب بويأ ( س م خ )

 نم عمسأ مل لوقي ناكو هافعض امہنآ قربلا نب او لجملا نع ىراخبلا لاجر ىف ىجابلا دیلولا وبأ لقنو مریغو دواد

 ةعباتم هدنع وهو هريغ ناخيشلا هل جرخأ ام : تلق . ىسومو مدآ یقنلا ثیدح یوس ريثك ىبأ نب یحی

 نع هتياور ىف ىنطقرادلا هفعضو اهريغو متاح وبأو ةعرز وبأ هقثو ىرصبلا ىميمتلا را نب لدب ( ( ٠

 نبا دنسم ىف وهو ةدئاز بحاص نما ىلع نب نيسح هيف فلاخ دحاو ثيدح ببسي كلذو مك احلا هلاق ةدئاز

 رخالاو ةالصلا ىف (هدحأ ةبعش نع نيعضوم ىوس یراخبلا هنع جرخي لو تنعت وه : تاق . رازبلا دنسم نم رمع

 نیصم نبا هقثو یرعشالا ىموم ىلأ نب ةدرب يآ نب هللا دسبع نباديرب ( ع ) ه نتسلا باحأ هل یورو نتفلا ىف

 نيتملاب سيل ماح وبأ لاقو ىوقلا كلذب سيل ةرم لاقو سأب هب سيل ىناسنلا لاقو دواد وبأو یذمولو لجعلاو

 اهيف ضبق اريخ ةمأب هللا دارأ اذا ثيدح ىور ام ركنأو ةميقتسم هثيداحأو قودص ىدع نبا لاقو هثيدح: بتكي

 هريغو دحأو ميلك ةمئآلا هب جتحا : تلق . ريك انم يور دحأ لاقو- مبحاعصس ىف موق هلخدأ دقف كلذ عمو ابلبق

 دعس نبا لاقو قودص متاح وبأ لاق ىدادغبلا ر ره مدآ نب رسب ( ق خ ) م ةقلطملا دارفالا ىلع ريكانملا نوقلطي

/ 
1 
/ 
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 نآرقلا دوجس ىف ىراخبلا هنع ىور : تلق . ىوقلاب سيل ینطقرادلا لاقو هباتك نوقتي ثيدحلا باععآ تبار
 ورمع وبأ ىرسلا ن رش مه هجام نبا هل یورو نيرخآ نيبجو نم هجرخأو رمع نبا دئسم نم ادحاو اثیدح
 مث ابجع تیدحلل انقتم ناك دمحأ لاقو هوفالا بقلف ظعاوم بحاص ناك ىراخبلا لاق کم نكس هوفالا ىرصبلا

 وعديو تيبلا لبقتسي هك هتيأر نيعم نبا لاقو هنم لبقي لف رذتعاف ىديحلا هب بئوف ةرخألا ىف ةيؤرلا ىف ملكت
 اودجو امت] لاقو ىطقرادلاو ىلع نب ورمعو ىلجعلاو ىدبم نب نمحرلا دبعو وه هقثوو مبج ىأرب هنوهري موق ىلع
 سأبال ةسفن ىف هم وهو ىروثلا نع بئارغو دارفأ هل ىدع نبا لاقو كلذ نم رذتعاو فلخ بهذلا رمأ ىف هيلع
 رشب انئدح هللا دبع نب ىلع انثدح لاق نتفلا باتك ىف “یش لوأ وهو ةعباتم دحاو ثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق . هب

 ىف اضيأ یراخبلا هاورو ضوحلا رک ذ ىف ركب ىبأ تذب ءامسأ نع ةكيلم ىبأ نبا نع رع نب عفان انٹدح ىرسلا نب

 نب نمش نب رشپ ( ساق خالو نوقابلا 4 یورو الاد رم نا نع عفان نع محرم نأ ن دعب نع رخآ عضوم
 نابح نا لاقو ىبأ ینزاجآ لاقف هلأس هنأ دمحأ نع یورو هيبأ نم بتکلا مس هنأ ناملا وبأ هل دبش ىصخلا ةزمح أ
 نم اطخ اذهو هانكرت لاق هنأ یراخبلا نع یورو ءافعضلا ىف هركذف ةديدش ةلفغ لفغ مث انقتم ناك تاقثلا باتك ىف

 ةخسن نم طقسف ةرشع قذثا ةنس ايح هانكرت هخيرات ىف لاق امن] ىراخبلا نأ كلذو فذح نع أشل نابح نبا
 قحسا نع هاور ةيوبنلا ةمجرتلا رخآ ىف دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل و ىنعملا ريغتف ايح ةظفل نابح نبا
 ةرامإلا لاؤس ىف امهتءجارم ىف سابعلاو ىلع نع سابع نبا نع كلام نب بمک نبا نع ىرهزلا نع هيبأ نع هنع
 هل یورو اقیلعت هريسي عضاوم هل رک ذو ثيدحلا توملا دنع بلطملا دبع ىب هوجو فرعال ىنإ سابعلا لوقو

 دعس نباو یاسنلاو ىلجملا هقثو نيعباتلا رابك نم ىرصبلا ىمودسلا كين نب ريشب ( ع ) ه ىناسنلاو ىذمرتلا
 قتعأ نم ثيدح امهدحأ ةريره ىبأ نع ناثیدح ىراخبلا ىف هل : تلق . هب جتحال متاح وبأ لاقو لبنح نب دحأو

 ىبأ ثيدح نم لصأ هلو ةزئاج ىرمعلا ثيدح رخالاو « یضالا لصفلا ىف هيف فالخلا انركذ دقو لام هلو أدبع

 هل ىوري دمحأ لاقو خيش متاح وبأ لاق یرصلا ىرفاعملا ورمع نب ركب ( س تد م خ ) ه امهريغو رباجو ةريره

 عفان نع جشالا نب ريكب نع هثيدح وهو ريسفتلا ف دحاو ثيدح یراخبلا ىف هل : تاق . هب ربتعي ىنطفرادلا لاقو

 نبا ىوس نوقابلا هل یورو .ىرخأ قيرط نم ىراخبلا هجرخأ دقو ةعباتم وهو ناثعو ىلع رك ذ ىف ربع نبا نع
 ىف نوملكتي دعس نبا لاقو ةعامج هقثو هتينكب روبشم ىجانلا ىرصبلا قيدصلا وبأ وربع نب ركب ( ع) ٠ هجام
 ةعست لتق ىذلا ةصق ىف ديعس ىبأ نع دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق . اهنوركدتسيو هثیداحأ

 دحأ ىرصبلا دوسالا وبأ ىمعلا دسأ نب زهب ( ع ) ه نوقابلا 4 جتحاو بات مث ليئارسا ىب نم اسفن نيعستو
 ناطقلا ىحي لاقو ىلجملاو دعس نباو متاح وب ,أو نيعم نبا هقثوو تبثتلا ىف ىهتذملا هيلا دمحأ لاق ةياورلا ىف تابثاآلا
 هنإ لاقو ءافعضلا ىف هرك ذف یدزالا ذشو ةقث * قودص هناف ةبعش ثيدح ىف دسأ نب زپب كيلع رشب نب نمحرلا دبعل

 خيش دياعلا ىراخبلا ورمع نب ناب ( خ) ه یدزالا ىلع دمتعي الو ةمئالا هدمتعا : تلق . “اع ىلع لماحتي ناک

 نب ملاس نع هاور ىذلا ثيدحلاو لوبجب متاح وبأ لاقو ىدع نباو نابح نبا هقثوو ىنيدملا نبا هيلع ىنثأ ىراخبلا

 امأو انركذ نم هقثوو لصاو نب هللا ديبعو ةعرز وبأو ىراخبلا هنع ىور نم لوهجمي سيل : تلق . لطاب حون
 فاتخلاو فلتؤملا ف ىنطقرادلا لاق اک هب درفني ملهنآل هريغ ىلع هيف ةدبملاف ثيدحلا

 ةمدقلا © 00 م
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 ةاللا ءالا فرح

 وبأو نيعم نبا هقثو نيمباتلا راغص نم ىرصبلا عدرولا وبأ ىربنعلا دسالا ىبأ نب ةبوت (سدمخ)

 ةبعش ةياور نم ةثالث وأ ناثيدح حيحصلا ىف هل : تلق . ثيدهلا ركنم لاقف یدزالا حتفلا وبآ ذشو یاسنلاو متاح

 یاسنلاو دواد وبأو لسم هل یورو هنع

 ةثلثملا ءاثلا فرح

 وبأ لاقو ميحدو نيعم نبا ةقثو نيعباتلا راغص نم ىصخلا ىراصنالا نالجع نب تباث ( ق س د م خ)
 نازیلا فو هرمآ ضرم هنأكو تكسف ةقث وهأ تاقف ىبأ تلأس دمحأ نب هللا دبع لاقو هب سأب ال یاسنلاو متاح
 بقعتو هثيدح ىف مباني ال ليقعلا لاقو ثيداحأ ةثال هثيدح نم ىدع نبا برغتساو هيف فقوتم انآ دمحأ لاق

 ىف هل لاق اك وهو تاقثلا ةفلاخعو ريكانملا ةياور هنم رثك اذإ الإ هرضي ال كلذ نأب ناطقلا نب نسحلا وبأ كلذ
 وبا هل یورو ريمح نب دم هنع یوارلا هجرت ىف هركذ قأيس خيراتلا ىف رخآو حاہذلا ىف دحاو ثيدحح ىراخبلا

 سيل ىنطقرادلا لاقو متاح وبأ هقدصو نيطم هقلو دياعلا دمع نب تبأث (تخ) 5 هجام نباو ىئاسنلاو دواد

 يش دح حيحصلا ىف ىراخبلا هنع ىور : تاق . *یطخع هلعلو بذكلا دمتعيال نم ىدنع وه ىدع نبا لاةو ىرقلاب
 دمحأ هقثو هدج نع ىور یراص/]ا كلام نب سنأ نب هللا دبع نب ةمامث ( ع) ه ام درفني مل ديحوتلاو ةبملا ىف

 دق : تلق . هنيل ىلا راشأ نيعم نبا نأ ىلع ىبأ نع یورو هب سأب ال هنأ وجرآ ىدع نبا لاقو للجعلاو یئاسنلاو
 ةماع نوكل اذه لبق ىذلا لصفلا ىف هانمدق ینلا تاقدصلا ف سلآ ثيدح لجأ نم وهو كلذ ىف ببسلا هريغ نيب
 ليدلا ديز نب روث ( ع ) ه ةعاجلا هب جتحا هتحک ىف حدقی ال كلذ نأ انيب دقو اعام سنأ نع هذخأي مل هنإ ليق

 ناكو دحأ همهتي مل قودص ربلا دبع نبا لاقو مريغو یناسنلاو ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو كلام خيش ىندملا مالوم

 ردقلاب ىربلا نبا همبتا ىهذلل نازي لا فو كلذ نم “ىش ىلا وعدي نكي مو ردقلاب لوقلاو جراوخلا ىأر ىلا بسني

 هنأ كلام نع ىكح امن و هيلع هبتشي مو قبلا نبا همهتي ۸ : تلق . هدعب یذلا ىنعي ديزي نب روشب هيلع هبش هلعلو

 اورخ نال اوناك لاقف ردقلا نوري اوناکو امهريغ ركذو ديز نب رولو نيصحلا نب دواد نع تيور فيك لئس

 اوقفتا دلاخ وبأ ىصخلا ديزي نب روث ( ع ) ٠ ةعامنا هب حتحا اوبذكي نأ نم ماع لوسأ ضرآلا ىلا ءامسلا نم

 ايماش تيأرام ناطقلا یح لاقو ىردق هنأ كشي ادحأ تيأر ام ميحد لاق ردقلاب هلوق عم ثيدحلا ىف هتبثت ىلع

 اوقتاو هنع اوذخ لوقي "یرولا ناکو هنع ةباتكلا نع نوهني ۳9 كرابلا نباو یعازوالا ناكو هنم تبثآ

 نب ىحي لافو اضيأ بصنلاب یمرب ناکو هتسلاجم نع كلام یبنف ةنيدلا مدقو هيأر نم مرذحي هینرقب عحطنی ال

 ةعامجلا هب حتحا : تاق . بسی ال ناك وه هنكل ىلع نم نولانب اموق سلاح ناك نيعم

 جلا فرح

 ةداتف ىف هفعضو بپشالا بأ ىلع همدقو نيعم نبأ هقثو يرصيلا یدزالا رضنلا وبأ مزاح نب ريرج ( ع)
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 نب ًانہم لاقو لاح قودص متاح وبأ لاقو یناسنلاو لجملا هقثوو دلاخ نب ةرق نم تيثأ وه ىدبم نبا لاقو ةصاخ
 نا لاقو ظفحي نكي ملو اهف مو ثيداحأ رصمب ثدح دمحأ نع مر الا لاقو طلفلا ریثک لبنح نب دمحأ لاو یک
 ىدبم نبا تعم : لاق نانس نب دمحأ نال هطالتخا هرضام هنكل : تاق . هرمع رخآ ىف طاتخا هنأ الإ ةقث دعس
 امو ةءامجلا هب جتحاو أيش هطالتخا لاح ىف هنم دحأ عمسي ملف هوبجح هطالتخاب | وسحأ ايلف دالوأ ريرجل ناك لوقب
 وبأ ىضلا طرق نب ديلا دبع نب ريرج (ع) الع عبوت ةريسي ثيداحأ الإ ةدانق نع هتياور نم یراخبلا هل جرخأ
 نكي. مل ةمثيخ وبأ لاقو لیلا لاق اذكو هتقث ىلع اوممجأ یناکلاللا لاق ةفوكلاب هؤشنم ناكو ىزارلا هللا دبع
 هبل] لحرب هقث ناک دعس نبا لاقو لاقم ةيف یوکذاشلا نکا سیلدتلا ىلع لدي ام هلع ینوکذاشلا یورو سلدب

 ىلإ ةبيتق هبسفو هثيدحب جتحي لاقو متاح وبأو یناسنلاو ىلجعلا هقثوو كب رش نم تبثأ وه دمحأو نيعم نبا لاقو
 هريغل كلذ رأ لو ظفحلا ءوس ىلإ هرمع رخآ ىف بسن قييبلا لاقو کذلاب نكي مل لبنح نب دمحأ لاقو طرفلا عيشقلا
 ناعم نبا هقثو نيمباتلا راغص نم ىندم ديعجلا هل لاقيو نمحرلا دبع نب دعجلا (د س ت م خ) ه ةعام | هب جتحا لب
 هنع وري  لاقو ءافعضلا ىف هرکذ هال یجاسلا كلذ ىف عبت و رظن هيف لاقف ىد زالا ذشو ةسلا هب جتحاو هریغو
 هقثو نيمباتلا رافص نم هتينكب روهشم ةيشحو ی نب رشب وبأ سايإ نب رفعج (ع) ه دودرم فيعضت اذهو كلام
 ماس نب بيبح نم الو دهاجب نم عمس مل هن] لرقي ةبعش ناكو یناسنلاو متاح وبأو ةعرز وبأو ىلجعلاو نيعم نبا
 لاقو ريمج نب ديعس ىف سانلا تبثأ نم وه ىميدربلا لاقو ماس نب بيبح نع هثيداحأ فعضي ةبعش ناك دمحأ لاقو
 نع الو دهاجم نع هثيدحنم ناخيشلا هل جرخ مل نکسا ةعامجا هب جتحا : تلق . هب سأب ال هنأ وجرأ ىدع نبا
 ملاس نب بيبح

 اوععز دمحأ لاقو دعس نباو ىلجملاو نيعم نبا هقثو مالوم ىثرحلا لیعاعا وبأ دملا ليعامسا نب متاح ( ع)
 ىف ىنيدملا نب ىلع ملكتو ىوقلاب سيل ةرم لاقو سأب هب سيل یناسفلا لاقو حلاص هباتك نأ الإ ةلنغ هيف ناك هنأ
 رفعج نع هتیاور نم هل جرخأ الو ىراخبلا هل رثكي ل نکسلو ةعاملا هب جتحا : تلق . دجم نب رفعج نع هئيداحأ
 ىلع قفتم وکلا یدسالا تباث بأ نب بيبح (ع) ه رفمج ريغ نع هتياور نم هيلع عب وتام جرخأ لب أيش
 نع میرم ىبأ نبا لاقو الع عباتي ال ءاطع نع ثيداحأ هل ناطقلا يحي لاقو سيلدتلا هيلع اوباع امنإ هب جاجتحالا
 . ةليقلا تبدحو ةضاحتسالا ثيدح نیرکنم ىنعي نيثيدح یورا--ء] معن لاق تبث هل لبق ةجح ةقث نيعم نبأ
 ةورع نم عمسي مل هنإ ليقف هجام نباو داود وبأ امهجرخأ ةشئاع نع ةورع نع نيديدحلا نيذه ىور : تلق
 یرصیلا دم وبأ عملا بيبح ( ع) ه ملعأ هللاو ريبزلا نبا ال یا ةورع امیف هخيش ةورع لب ليقو ديبزلا نبا
 نع دحاو ثيدح جحلا ىف ىراخبلا دنع هل : تاق . یوقلاب سيل ىئاسنلا لاقو ةعرز وبأو نيعم نباو دمحأ هقثو
 ةثالثلا ثيداحالاو رباج نع ءاطع نع رخ آ قلخلا ءدب ىف هل قاعو رباج نع ءاطع نع رخآو سابع نبا نع ءاطع
 ىصيصملا ررعالا دع نب جاجح ( عا ه ةعامجا هل یورو هدنع هلام عيمج اذه ءاطع نع هل جرج نبا ةعباتمب



۳۹ 

 نکل طلتخاو هرع رخ آ ىف ريذت هنأ ببب ءافعضلا ىف لقصلا برملا وبأ هرکذر هقيثوت ىلع ارعجأ تايثالا دحأ

 هل ىور ادحأ هطالتخا دعب هيلع لخدي نأ هنبا عنم نيعم نب يحم نأ كح برا مهاربا ناف طالتخالا هرض ام

 داز قودص : نيعم نباو دمحأ لاق ىرصبلا حور وبأ ةصفح ىلأ نب ةرابع نب یرح ( ق سد م خ) م ةعاملا

 هركذو دمصلا دبعو ريرج نإ بهو عم وه ردنغو ناطقلا دادع ىف وه سيل متاح وبأ لاقو « ةلفغ هيف ناك دمحأ

 نم سنآ نع ةداتق نع ایهدحآ نيشيدح ةبعش نم هثیدح نم ركنأ هنأ دحآ نع مثالا نع کحو ءافعضلا ىف ليقملا

 ثيدح نم نافورعم ناثيدحلا ىليقعلا لاق « ضوحلا ىف بهو نب ةثراح نع دلاخ نب دبعم نع رخآلاو « هلع بذك

 هثیدح نم امبحي# ىف ناخيشلا هجرخأ اذه ضوحا ثيدح : تاق . ةبعش ردح نم دحأ امهركنأ امنو سانلا

 تیمی تل رافص نم روہشم ىصخلا ناثع نب زيرح (۱۰خ) م یذمرتاا یوس ةعاحما هل یورو دهاوش تبدحلاو

 تبثآ ماشلاب لعأ ال متاح وبآ لاتو « ايلع صقتنب ناك هنا هربغو نمالفلا لاق نکل ةمئآلاو نيمم ناو دمحأ هقثو

 لاقو ‹ كلذ فالخ هلع ءاجو هجو ريغ نم كلذ هلع ءاج : تلف . بصنلا نم هنع لاقي ام ىدنع حصي لو هنم

 نبا لاقو « بات هلملف لاوفآلا لدعأ اذبف ( تاق ) كرت مث لجر نم لوانتي زيرح ناك ناهلا وبأ لاق : ىراخبلا

 . هثيدح بفتح هبهذم ىلإ ةيعاد ناك نابح نبا لاقو « ىلعل هضفب هنم عضو امنو نييماشلا تاقث نم ناك ىدع

 نم وهو رسپ نب هللا دبع نع هتیاور نم تلي ىنلا ةفص ىف امهدحأ نیئیدح ىوس .یراخبلا دنع هل سيل : تلق

 هنيع لجرلا ىري نأ ىرفلا ىرفأ نم ثيدح عقسالا نب ةلئاو نع ىرصبلا دحاولا دبع نع هثیدح رخالاو « هتايقال#

 نب ىلعو نيعم نبا هقثو نامركلا مهءربا نب ناسح (د م خ ) ه نئسلا بامصأ هل یورو ثيدحلا رت مل ام
 « ىنيدملا

 الو *یشلا ىف طلغب هنأ الإ قدصلا لهأ نم ىدنع وهو ةريثك دارفأب ثدح ىدع نبا لاقو ءىوقلاب سيل ىئاسنلا لاقو

 ابمأ نع هما نع نسحلا نب هللا دبع نع لوحألا مصاع نع هثيدح اهم ثيداحأ ليثح نب دحآ هيلع ركنأو دمعتي

 عم” ىدع نبا لاقو ماس ىبأ نب ثيل ثيدح نم اذه ؛ مصاع ثيدح نم اذه سيل لاقو « ءاعدلاو دجسملا لوخد ىف

 ىروثلا نايفس دلاو نايفس وبآ وه اذه نايفس ابآ نأ نظ مث اثیدح ديعس یہا نع ۃرضا یبآ نع فيرط نايفس ىنأ نم
 هنع ىوارلا نم هيف مهولا هريغ لاقو ‹ ناسح نم هيف مولا نأ ىدع نبا لاق اذك قورسم نب ديعس ىنثدح لاقف

 نب ناسح ( خ) ه دواد وبأو ناخيشلا هل یور اهلع عب وت ةريسب ثيداحأ حيحصلا ىف هل : تاق . رهاظلا وهو

 ركنم متاح وبأ لاقو ؛ هيلع یی یرقلا ناک ىراخبلا لاق « کم ليزن ىرصبلا دابع یآ نب ناسح وهو ناس

 هع نأ سنأ نع ديمح نع ةحلط نب دمج نع ىزاغملا ىف امهدحأ طقف نيثيدح ىراخبلا هنع ىور : تاق . ثيدحلا

 لب ىنلا راتعا ىف سنأ نع ةداتق نع ماه نع رخآلاو ديمح نع ىرخأ قرط ثيدحلا اذهلو ردب لاتق نع باغ

 نب ناسح (خ) ى مایه نع هتعباتمب یلاایطلا ديلولا ىبأو ةبده نع ًاضیآ هجرخأر جحلا باتك ىف هنع هجرخأ
 .ةيطع

 هيف ملکتو هنم اداپتجا دشأ تيأر ام یعازوالا لاقو , مهديغو ىلجعلاو نيمم ناو دمحأ هقثو روبشم ىبراعملا

 رشب نب نسحلا (س ت خ) « ةعامجا هل یورو یعازوالا كلذ ركنأو ردقلاب لرقلا لجأ نم زيزعلا دبع نب ديعس

 متاح وبأ لاقو « ريك انم ءايشأ ريهز نع یورو هسفن ىف ساب هب ناك ىرأ ام دمحآ لاق « فوکسلا ىلجبلا لس نبا

 نيعضوم ىراخبلا هنع ىور : تاق . ثيدحلا ركنمب وه سيل ىدع نبا لاقو « یوقلاب سيل یاسفلا لاقو « قودص

 نع ىعازوألا نع نارمع نب ىفاعم نع هثیدغ ةالصلا ىف ىذلا امأف بقانملا ىف رخآلاو ةالصلا ىف اهدحأ ريغ ال
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 نه هثیدح رخآلاو , ةحلط ىبأ نب قحا نع هجو ريغ نم هدنع وهو ءاقستسالا ىف سنآ نع ةحلط ىنأ نب قحا
 ىف هدنع وهو سابع نبا هب وصف ةعكرب رثوأ هنأ ةيواعم نع ةكيلم ىنأ نبا نع دوسالا ن ناهثع نع اضب اعم

 ىلا ريهز نع هثیداحآ نم الو أيش هدارفآ نم هنع جرخ لف هوحن ةكيلم نأ نبا نع رم نب غفان ثيدح نم بابلا
 ناو دمحأ هفعض یرصیلا ةبلس وبأ ناوک ذ نب نسحلا ( ق ت د خ ) ه یاسنلاو یذمزتا هل یورو دحآ اهركنتسا

 ىبأ نب بيبح نع نيثيدح هل دروأو هب ساب ال هنآ وجرأ یدع نبا لاقو « ینیدلا نباو یثاسنلاو متاح وبأو نيعم
 : تلق . كورتم وهو ىطساولا دلاخ نب ورمع نم اپعس امن]و ابساد هنإ لاقو ىلع نع ةرف نب مصاع نع تباث

 اثيدح ىراخبلا هل یور رخآ ببس اذہف ايردق ناك هنأ دواد ىبأ نع ىرجألا لاقو ‹ هفيعضآ بابسأ دحأ اذہف
 جرخم نيصح نب نارمع نع یدراطعلا ءاجر نأ نع هنع ناطقلا ديعس نب یحم ةياور نم قافرلا باتك ىف ادحاو
 ه ىناسنلا الإ نأسلا بامصأ هل یورو ةريثك دهاوش ثيدحلا اذطو رصتخم ثيدحلا مع دم ةعافشب رانلا نم موق
 ىف لاقو « حلاص ىئاسنلا لاقو . متاح وبأو دمحأ هقثو ىطساولا ىلع وبآ رازبلا حابصلا نب سما ( س د ت خ )
 هنع کی ملو هجام نبا الإ نتسلا باحصأو ىراخبلا هنع ىور دقو نيه نیبلت اذه : تلق . ىوقلاب سيل ینکلا
 ىف هل سيلو كرت ىلعاوةبطأو بذكلاب ةبعش هامر روبشم ىفوكلا ةرامع نب نسحلا ( ق ت خ) ه ىراخبلا
 ىف لاق هنأ الإ الصأ أيش یراخبلا هل قاعي مو ىراخبلا قيلعت ةمالع هتمجرت ىلع لع یزاا نأ الإ ةياور نيحيحصلا
 ةورع نع نورکذب ىحلا تعمس لاق ةدقرغ نب بيبش انثدح نايفس انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح بقانملا باتك
 انءاج ةرامع نب نسحلا نأك نايفس لاق , ثيدحلا ركذف ةاش هب هل ىرتشيل ارانید هاطعأ كَ ىنلا نأ قرابلا ىنعي
 تحمس امن ةورع نم هعمسأ مل ىنإ ىل لاقف اييبش تيتأف لاق ةورع نم هتعس لاق بيبش نع ىنعي ةنع ثيدحلا اذ

 ىراخبلا دصقي مل ىرت اک اذبف ۰ ريخلا ايصاونب دوقعم ليخلا : إب ىنلا لاق لوقي هتعمس ینک و هنع نوربخي ىحلا
 هب هثدح ىذلا دانسالا ظفحي ل هنأ نيب نأ كلذ هقايسب دارآ لب هب داپشتسالا الو ةرامع نب نسحلا نع ةياورلا
 ليخلا لضف ىف ةدع تبداحا ءانثأ ىف اذه جرخأ هنأ لوألا ثيدحلا رخت دصقي مل ىراخبلا نأ ىلع لدي امو ةورع
 ةاشلا ءارش ثيدح جرخأ ىراخبلا نأ معز نم ىلع راكنإلا ىف مولا نایب باتك ىف ناطقلا نب نسحلا وبأ غلاب دقو
 هقاو هب ءافخال حال وهو هانلق ا اذهو ةاشلا ثيدح حيرخت ىلإ ةصقلا قايس هب رجناف ليخلا ثيدح جرخأ ام] و لاق
 لاقو هب سأبال هخويش ءامسأ ىف ىاسنلا لاق «ناحطلا ىلع وبأ یمودسلا كردم نب نسحلا ( ق س خ.) ه قفوملا
 نب دف ثيداحأ ذخأي اباذک ناك دواد ىنأ نع ىرجآلا ديبع وبأ لاقو  ةرصبلا لهأ ظافح نم ناك ىدع نبا
 ىع نال ابذك بجوب ال وهف لعفلا اذه هبيذكت ىف دواد ىنأ دنتسم ناك نإ : تلف . دا نب یح ىلع اهلقيف فوع
 لع ناك نإ توغل هقيفر ثيدح نع هخيش بلاطلا لأس اذإف ةناوع ىنأ بامصأ نم امیج فوع نب دیفو دامح نبا

 احرج هيف اركذي لو متاح“وبأو ةعرز وبأ هنع بتك دقو اباذک كلذب نوكي فيكف الوأ هب هثدخ هعومسم ةلمج

 نع لخلا ىف هکراش هنأ عم دام نب ىحي نع هتياور نم ةريسي ثيداحأ ىراخبلا هنع جرخأ دقو دقنلا ىف اه ام اھو

 دا بیش الا یموم نب نسحلا ( ع) ه هجام نیاو یناسألا هنع یورو هخویش نم هريغ قو دامح نب ىحي

 هنأكو دادنس ناك : لاق هببأ نع ییدلا نب ىلع نب هللا دبع یورو هب جاجتحالاو هقيثوت ىلع اوقفتا تابئالا
 نب نسحما لوقب ىنيدملا نب ىلع تعم لوقي ىزارلا متاح وبأ ناك دقو ةجح هب موقت ال نظ اذه : تلق . هفعض
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 ىراخبلا جرخم لف كلذ عمو نظلا كلذ نم هب لمعي نأ ىلوأ ةعامجا لاوقال قفاوملا جرصتلا اذبف ةقث بیشالا ىموه
 نيعم نبا هقثو ىرصبلا معملا ناوكذ نب نيسحلا ( ع ) ه هيلع عبوت ةالصلا ف دحاو عضوم ىوس حيحصلا ىف هل

 لمل : تلق . بارطضا هيف ناطقلا ىح لاقو ىنطقرادلاو رازلاو دعس نباو ىلجعلاو ةعرز وبأو متاح وبأو ىئاسنلاو

 لاق « نوع نبا بحاص راسي نب نسحلا نب نيسحلا ( س م خ ) ه ةمئالا هب جتحا دقف هنع ةاورلا نم بارطضالا

 : تلف . تاقثلا نم ناك لينح نب دمحأ لاقو هيلإ تفتلي ملف دعس نب رهزآ هيف ماكت ىجاسلا لاقو لوبحب متاح وبا :

 نمحرلا دبع نب نيصح (ع) ه هيلع عبوت : ءاقستسالا ىف ادحاو اًثيدح ىراخبلا هل یورو یاسألاو لسم هب جتحا

 ةيعش ثيدخ نم ىراخبلا هل جرخأو هربع رخآ ىف ريغت هنأ الإ هب جاجتحالا ىلع قفتم ىفوكلا ليذملا وبأ ىملسلا

 نب نایلسو ىطساولا دلاخو مشهو ريم نب نيصحو ةنيدك ىبأو شايع نب ركب ىبأو ةناوع یو ةدئازو ىروثلاو
 ةبعش امأف هنع ليضف نب دمو لسم نب زيزعلا دبعو ىمعلا زيزعلا دبعو مساقلا نب شبع ديبز ىبأو ىدبعلا ريثك
 هنع هثيدح نم یراخبلا هل جرخ ملف ریمن نب نيصح امأو هريغت لبق هنم اوعمسف دلاخو مشهو ةدئازو ى روثلاو

 ه هيلع اوعبوت ام مهي دح نم جرخأف هعم ركذ نمو ليضف نب دمع امأو دعب هئيبنس اک دحاو ثيدح ىوس

 سيل نيعم نا نع سابع لاقو هريغو ةعرز وبأ هقثو ريرضلا نصح وبأ ىطساولا ريمت نب نيصح ( س تد خ )

 : تلق . هيلا دعأ لف ىلع ىلع لمحي ناك ةميخ وبأ لاقو ممدنع ىوقلاب سيلو ىنكلا ىف م احلا دمحأ وبأ لاق « *یشب

 هل ىورو ليضف نب دقو مشه هدنع هيلع هعبات ادحاو اب دح بطلا قو ءايبنالا ثيداحأ ىف یراخبلا هل جرخأ

 قوكلا ىضاقلا ورمع وبأ ىمخنلا ةيواعم نب قلط نب ثايغ نب صفح ( ق س م خ) ه هجام نبا الإ نئسلا باحصأ

 عبس نم حصأ هب اتک نم عم نف هظفح ءاس رخآلا ىف هنأ الإ هب جاجتحالاو هقيثوت ىلع اوعمجأ تابثالا ةمثآلا نم

 تنکف لاق شحعالا باح قئوأ صفح لوقب ناطقلا ديعس نب ىمي ناك ىنيدملا نبا لاقو ةعرز وبأ لاق هظفح نم

 : تلق . ناطقلا ىلع محرتأ تلم شمعالا نع هيبأ باتك رع هنبا لإ جرخأ ةرخآب ةفوكلا تمدق ايلف كلذ ركنأ

 هين هسلدام نيبو عامسلاب شععالا هب حرص ام نيب زم ناک هنال شععالا ثيدح ىف اذه صفح ىلع یراخبلا دمتعا

 و مع وبأ لیقعلا ةرسيم نب صفح ( ق س م خ ) ه ةعاجلا هل ىور لاق اک وهو رهاط نب لضفلا وبأ كلذ ىلع

 مهياع هتءارقب ناك هخويش نم هعام نأ ىنعي ضرع هنأ هيلع نعطي امن] ةقث نيعم نبا لاق نالقسع ليزت ینامنصلا

 هريغو دمحأ هقثوو ةلوانم هضعب ن] لوقي هنأك اضرع هلك هعامس ناك نإ هلاح نسحأ ام لاق هنأ اضيأ نيعم نبأ نعو
 لاقو ريك انم نمحرلا دبع نب ءالعلا نع ىور لاقف یدزالا ذشو : تلق . مولا ضعب ةثيدح ىف متاح وبأ لاقو

 ثيدحو ثراحلا نب وربع هعباتمب ةورع نب ماشه نع جا ىف ثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق . فعض هثيدح ىف یجاسلا

 ةعباتمب ملسأ نب ديز نع ماصتعالا ىف ثيدحو سم دنع ةيواعم نب ريهز ةعباتمب ةبقع نب ىموم نع رطفلا ةاكز ىف
 ه هجام نباو یاسألاو لسم هل یورو هدنع لاله نب ديعس ةعباتمب هنع ريسفتلا فو هدنع فرطم نب دمي ناسغ ىنأ

 هل ىدع نبا لاقو توملا هلجاع ةبعش ىف انبث ناك ىلهذلا لاق « ىرصبلا نامعنلا وبأ هللا دبع نب محلا ( س ت م خ)

 هقثوو تاقث ةعبرأ هنع ىور نم لوبجمب سيل : تلق . لوبج هيبأ نع متاح ىبأ نبا لاقو اهيلع عباتي ال ريكانم

 شعلا نع ةبعش نع هنع ةمادق ىنأ نع هجرخآ ةاكرلا ىف دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيلف كلذ عمو ىلعنلا

 ف هج رخأو ةيألا  نینمولآ نم نيع“وطملا نوزیلپ نيذلا ) ىلاعت هلوق لوز ىف دوعسم ا نع لئاو ىنأ نع



— A — 

 قورو ىراخبلا هدمتعا هنقث ىلع عمج ىصخلا نالا وبآ عفان نب کلا (ع) ه ةبعش نع ردنغ ثيدحنم ريسفتلا

 دقو درج نذ) هنإ ليقو ةلوانم هنإ ليقف بيعش نم هعاس ىف مبضعب ملكت ةطساوب ن وقابلا هل یورو ريثكلا هنع
 مل ةلوانملا ةلوانم وه سيل لاقف بيعش ثيدح نع ناهلا ابأ تلأس لوقي نيعم نب ی تعم ناسغ نب لضفلا لاق
 كلذ حص نإ :تلق . ادحاو اثيدح الإ بيعش نم نايلا وبأ عمسي مل لاقف ىزارلا ةعرز وبأ غلابو دحال ابجرخأ
 احالطصا ناك نأ كلذ ىف ةححاشم الو انربخآ كلذ عيمج ىف لوقي ناك هنأ الإ ةزاجإلاب ةياورلا ةحص ىف ةجح وهف
 ءافعضلا ىف هركذف یدزالا ذشو هقيثوت ىلع اوقفتا تابثالا ةمثألا دحأ ىفوكلا ةماسأ وبأ ةماسأ نب داح (ع) ه هل
 نسحما نإ ريم نبا ىل لاةف اهخسنيو اهذخأيف ةاورلا بتك عت: ةماسأ وبأ ناك لاق عيكو نب نايفس نع کحو
 فيك بال ىفإ عيكو نب نايفس لاق اخسنف سانلا نم دعب ثيداحالا عبقت هنإ مث هبتك نفد هن] لوقي ةماسأ یال
 هب "دتس ال فيعض اذه عيكو نب نایفسو . یهتنا ديمح ثيدحل سائلا ق رسأ نم ناكو انيب هرمأ ناك هثيدح زاج

 ىلا ةخسنلا نم طقسو دانسإلاب عيكو نبا نع اذه ركذ هنأ عم ىدزالا حتفلا ربآ وهو هنع لقانلاب دتعب ال اک
 لاق مث كلذ نم بجعتي راصف یروثلا نايفس نع هاكح هنأ نظف میک و نبا ید زالا باتك نم ىهذلا اهياع فقو
 (تد م ) ه ةعاجلا هل یورو *یطخم داکی ال هتبثأ ناك ام ايث ناك هيف دحأ لاق دق ةماسأ وبأو لطاب لوق هنإ
 جرخي لو اقيلعت ىراخبلا هب دبشتسا رخالا ىف هظفح ءاس هنأ الإ تابثالا ةمئالا دحأ ىرصبلا رانيد نب ةملس نب دامح
 هركذف ةبلس نب داح انثدح ديلولا وبأ انل لاق : هيف لاقدحاو عضوم ىف الإ ةعباتم الو انورقم الو اجاجتحا هل
 اهدانسإ ىف ناك اذإ اضيأ ةعوفرملا قو ةفوقولا ثيداحالا ىف ىراخبلا ابامعتسپ ةغيصلا هذهو قاقرلا باتك ىف وهو
 امأو سنأ نع تباث ثيدح ىف الإ لسم هب جتحي مل ماحلا لاق نكل ةعبرآلاو ملسم هب جتحاو « هدنع هب جتحي ال نم
 ( ع خ) ه لعآ هللاو اثیدح رشع ىنثإ لسم دنع غلبي ال تباث ثيدح ادعام نأ قهبلا داز ةعباتف هل جرخأ ام قاب
 نافع ناك ىليقعلا لاقو هب *ىحي ام رکنا ام لبنح نب دمحأ لاقو متاح وبأ ةقثو ىرصبلا دوسالا وبأ دوسالا نب ديمح
 انورقم نیثیدح یراخبلا هل ىور : تلق . ریکانم هدنع قودص ىجاسلا لاقو اركنم اثیدح ىور هنال هياع لمحبي
 بأ نب ديح (ع) و نألا باحصأ هل یورو دابجلا ىف رخالاو رقبلا ةروس ريسفت ىف ایهدحآ امیف عيرز نب ديزيب
 هرثكأ عمس ناكو سنأ ثيدح سلدب ناك هنأ الإ مهب جاجتحالا ىلع قفتملا تاقثلا نم روپشم ىرصبلا ليوطلا ديمح
 هعمس سنأ نع ديمح یوربام ةماع لاق ةبلس نب دامح نع ليعامسا نب لمؤم ىورف هنع هبامصأ نم هريغو تباث نم
 تباث نم اممم قابلاو اثیدح نيرشعو ةعبرأ الإ سن نم ديمح عمسي مل ةبعش نع دادحلا ديبع وبأ لاقو تباث نم
 سل نم ديمح عم *یش لک لاق ةبعش نع یملایطلا دواد ىبأ نع ىور ام امأو حيحص لوق اذهف تباث اهيف هتبث وأ
 اذإ ليوطلا ديمح ناك ديعس نب یح نع ییدلا نب ىلع لافو دمتعم ريغ دواد ىبأ نع كلذل ىوارلاف ثيداحأ ةسهن

 سنآ نع سلد امر هنأ الإ ثيدحلا ريثک ةقث ناك دعس نبا لاقو هيف كشر سنأ ثيدح ضعب ىلع هفقوت تبهذ
 ءافلخلا رمأ نم "ی ىف هلوخدل ةدئاز كرت ان : تلق . ليوطلا ديمح ثيدح ةدئاز حرط ىبراحنا ىلعي نب ىح لاقو
 عابسلاب هعرصت ايف قلا قرطلاب ديمح ثيداحال هحيرخت ىف ىراخبلا ىننعا دقو ميهاربا نب یکم كلذ نيب دقو
 دمحأ نب هللا دبع لاق ناوفص وبأ کلا جرعالا سيق نب دی (ع) ه نوقابلا هل یورو اةيلعتو ةمباتم اهركذف

 وبأو ةعرز وبأو دعس ناو نيعم نبا اذكو هنع بلاط ىنأ ةياور ىف دمحأ هقثوو ىوقلاب سيل هيبأ نع لبنح نبأ



 سس منو =

 ادمم تعم“ للعلا ىف ىذمرتلا لاقو ؛ نابفس نب بوقع و ىلجعلاو شارخ ناو ىئاسنلاو دواد وبأو نايزارلا متاح

 جتحا هنع یورب نم ةبج نم راکنالا ”ىحي امن] ىدع نبا لاقو تاقثلا نم وه قشمدلا ةعرز وبأ لاقو ةقث وه لوقب

 لاقو نورخآو ىئاسنااو ىلجعلاو نيعم نبا هقثو نيعباتلا رايك نم رصن وبأ ىودعلا لاله نب ديمح (ع) و ةعاجلا هب

 لمع نم “ىش ىف لسخد هنآ ببسب كلذ نأ ىزارلا متاح وبأ نيب : تاق . هاضري ال نيريس نبا ناك ناطقلا ی

 هنکل و ةقث ةبيش نب بوقعي لاق « تابثالا دحأ ىحمللا نایفس ىبأ نب ةلظنح (ع)  ةعاملا هب جتحا دقو ناطلسلا

 اثيدح لماكلا ىف ىدع نبا هل دروأو نورخآو دواد وبأو ةعرز وبأو ىناسنلاو نيعم نبا هقثوو نيتبثملا نود

 أيش ىراخبلا هل جرخ مو ةعامجا هب جتحا : تلق . هريغ نم هيف ةلملا لعل و هركنتسا رمع نبأ نع عفان نع هتياور نم

 عفان نع هثيدح نم

 ةمجعلل ءالا فرح

 باتک » ىف مصاع ىبأ نبا لاقو نيعم نبا هقثو یراصن لا دومسم ىنأ یوم ىفوكلا دعس نب دلاخ ( ق س خا)

 هنظأ امو لوهجب دلاخو حصي ال ريخ اذه دیبا ىف اعوفرم دوعسم ىبأ نع هقيرط نم هجرخآ ثيدح دعب « ةيرشألا

 لاتو هرکنتساو هنیمپ ثيدحلا اذه هل دروأو لماكلا ىف ىدع نبا هركذو تعم لقي مل هنال دومسم ىبأ نم عم

 جرخأ : تاق . ىخابلا قعسا نب دمع نم هيف ءالبلا لعل لاقو هركنتساو رخآ هل دروأو نامب نب ىحي نم هيف ةلملا لمل

 ه دهاوش هدنع هلو ءادوسلا ةبحلا ىف ةبثئاع نع قيتع ىنأ نبا نع هتیاور نم بطلا ىف ادحاو اثيدح ىراخبلا هل

 نبا لاقو هب ساب ال قودص متاح وبآ لاق « ىرصبلا ةيمأ وبأ ىملسلا يكب نب نحرلا دبع نب دلاخ ( س ت خ)

 هتياور نم ادحاو اثيدح ةالصلا ىف یراخبلا هل جرخأ : تلق . هثيدح ىف فلاخي ىليقعلا لاقو *یطخ تاقثلا ىف نابح

 (ق س ت م خ) ه هوحنب بلاغ نع هل لضفملا نب رشب ةعباتمب سنأ نع ىنزملا هللا دبع نب ركب نع ناطقلا بلاغ نع

 ةفث ىلجعلا لاق « هنع دحاو نع یورو هنع ىور ىراخبلا خویش رابك نم ميلا وبأ ىفوكلا ىنا وطقلا دلع نب دلاخ

 نب دحأ لاقو عيشتلا ىف ولغلاب اامهتم ناك هنأ الإ ةقث ةرزج حلاص لاقو اطرفم اعیشتم ناك دعس نبا لاقو عيشت هيف

 امأ : تلق . هب جتحي الو هثیلح بتكي متاح وبآ لاقو عيشتي هنأ الإ قودص دواد وبأ لاقو ريك انم هل لبنح

 ابعبتت دقف ريكانملا امأو هيأر' ىلإ ةيعاد نكي مو امس ال هرضب ال ءادالاو ذخآلا تبث ناك اذإ هنأ انمدق دقف عيشتلا

 هدارفآ نم هدنع هل رآ مل لب ىراخبلا هل هجرخآ ام “یش ایف سیلو هلماک ىف اهدروأو هثیدح نم یدع نب دمحأ وبأ

 (ع) ه دواد ىبأ ىوس نوقابلا هل یورو ثيدحلا الو یل ىداع نم ةريره نأ ثيدح وهو دحاو ثيدح ىوس

 ةبعش هيف ماكتو دعس ناو ىلاسنلاو نيعم نباو دحأ هقثو تابثالا دحأ ىرصبلا لزانملا وبأ ءاذحلا ناربم نب دلاخ

 اناکف مأشلا نم ةمدق دلاخ انيلع مدق ديز نب داح لاق ام وأ « ناطلسلا لمع نم “ىش ىف لخد هنوكل امإ ةيلع نباو

 كلام نب كارع نب مشخ ( س م خ) ه ةعاملا هل ىور هب جتحي الو هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو , هظفح ان ركنأ

 یدزالا عبتاف مزح نب دمع وبأ لفغو ثيدحلا ركنم لاقف یدزالا ذشو ىليقعلاو نابح ناو قاسفلا هقثو ىرافغلا

 ىور اف كلذ عمو تاقثلا فيعضت هنم لبقي فيكف فيعض یدزالا نأ ىرد امو هنع ةياورلا زوجتال لاقف طرفأو



 توک

 ةاكزلا ىف هجرخأ ةقدص كوا« الو هسرف ىف لسم ا ىلع سيل : ةريره ىنأ نع هيبأ نع دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا هل

 قوكلا یملسلا ناوفص نب ىحي نب دالخ ( ت د خ) ه ىثاسنلاو لسم هل یورو « كارع نع هل راسي نب ناملس ةعباتمب
 قودص ريمث نبا لاقو « ليللاو ىلجعلاو دمحأ هقثو نيعباتلا ضءل نع هثيدح یراخبلا خویش ءامدق نم دمع وبأ

 ثیرح نب ورع ثيدح . دحاو ثيدح ىف أطخأ امن ةقث ىنطترادلا نع اما لاقو « اليلق اطلغ هثيدح ىف نأ الإ
 وبأ لاقو « اذه ريغ ةريسي ثيداحأ ىراخبلا هل جرخأ امثإو : تلف . ىثاسنلا هفقوو وه همفر رعشلا ىف 00 رمع نع
 نبا هقثو ىرجهلا ورمع نب سالخ ( ع) ه ىذمرتلاو دواد وبأ هل یورو قدصلا هلع فورعملا كلذب سيل متاح

 ناك لبنح نب دمحأ لاقو  ىوقب سیلو ىلع نع فم هدنع تعقو لاقي متاح وبأ لاقو  ىلجعلاو دواد وبأو نيعم
 دواد وبأ لاقو : ةلسرم هيوذو بلاط ىلأ نب ىلع نع ةتياور نأ ىلع اوةفتاو ةصاخ ىلع نع هثيدح قوتي ناطقاا

 نب دمحم اعم امف هئرق نیر دح هل جرخأ ىراخيلا دنع هنع هتياور : تاق . ةريره ىبأ نم عمسي مل دحأ نع

 بابش هبقل ىرصبلا ورمع وبأ یرفصعلا ةفيلخ نب طايخ نب ةفيلغ ( خ) ه امهريغ هدنع هل سيلو نيريس
 ثيدحلا مقتسم وهو «فیناصتو ريثك ثيدح هل ىدع نبا لاق . ىراخبلا خویش نم نیفنصلا ظافحلا دحأ

 ىدع نبا كلذ بةعتو ىنيدملا نبا هزمغ ليقعلا لاقو. سانلا مايأب املاع انةّتم ناك نايح نبا لاقو نيظقيتملا نم قودص

 كلذ وحن ىنيدملا نب ىلع نع ىحي نب نسحلا ىور نكمل فيعض ىميدكلاو ىنيدملا نبا نع ىميدكسلا ةياور نم هنأب
 تبتك یوق ریغ وه « هنع ثدحأ ال متاح وبأ لاقو « هثيدح انيلع أرقي ةعرز وبأ ىضر ام متاح ىبأ نبا لاقو
 اهتبتك تلقف قيدح نم هذه ام لاقو اهركنأف اهنع هتل اسف ديلولا ابأ تيتأ مث ديلولا ىنلأ نع ییداحآ ةثالث هدنسم نم
 هنرق نأ ىراخبلا هل هجرخأ ام عيمجو ةلمتحم ةياكحلا هاذه : تلق . هبضغ نكسو هفرعف ىرفضعلا بابش باتك نم
 عمو ىجابلا ديلولا وبآ هلاق ةفيلخ لاق : لاقف كلذ قلع هدرفأ ناو ثيداحأ ةثالث ىف كلذو ةفيلخ انثدح : لاق هريغب
 . لعأ هللاو هدارفأ نم “یش اهيف سيلف كلذ

 لادلا فرح
 لاقو یثاسنلاو ىرصملا اص نب دمحأو قحا نباو ىلجعلاو دعس نباو نيعم نبا هقثو ىندملا نيصحلانب دواد (ع)

 ركنم ىجاسلا لاقو « هثيدح نودمح ال ىناجزوجلا لاقو هثیدح كرتل هنع ىور اكلام نأ الول ىوقب سيل متاح وبأ
 اذكو ركنف ةمركع نع یورام ىنيدملا نب ىلع لاقو « ةيعاد نكي مل نابح نبا لاقو « جراوخلا ىأرب مهتم ثيدحلا

 یراخبلا هل ىور : تاق . ثردحلا اص یدنع وه ىدع نبا لاقو « مفتسم هوش نع هشدحو دازو دواد وبأ لاق

 ه دهاوش هلو ايارعلا ىف ةريره ىبأ نع دحأ یآ نبا ىلوم نايفس یآ نع هنع كلام ةياور نم ادحاو اثیدح

 هنع یورو هريغو نيمه نبا هقثو تاقثلا دحأ دادغب ليزن یز راوما لضفلا وبأ ديثر نب دواد ( ق سد م خ (

 ىف لاقف مزح نبا لفغو « یاسفلا اذكو ةطساوب ادحاو اثيدح ىراخبلا هل یورو « ةجام نباو دواد وبأو ملم

 وبآ راطعلا نجرلا دبع نب دواد ( ع ) ه هيلع هبتشا هنأكف فرض هنأ هنم « دودحلا باتک » ىف ىلحلا فو لاصتالا
 لقنو رازبلاو ىلجعاو دواد وبأو متاح وبأو هنع روصنم نب قحا هاور امف هريغو نيعم نبا ةقثو کلا ناملس

 . € ارعش "لتع نأ نم ريخ هيريف احيق كدحأ فوج ”ىلتمم نأل » ثيدح وهو رعشلا ىف هلوق ( ) ١

 ةمدقملا # ه١ م



 — عما دل

 انررق دق یدزالاو هفيعضت ناعم نبأ نع حصي مل : تلق . هسف نوملکتب یدزالا لاقو هفعض نيعم نیا نأ ماحلا

 . نوقابلا هل یورو ةعباتم ةالصلا ىف دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا هل جرخ لو هب بمب ال هنأ

 ةمجءلا لاذلا فرح

 نباو متاح وبأو ىكاسنلاو نيعم نبا هقثو تابثالا تاقا دحأ فوكسلا ورمع وبأ ىهرملا هللا دبع نب رذ(ع)

 . ةعامجا هل یورو كلذل ريبج نب ديعسو ىمخنلا مهاربا هرجمو اثجرم ناك دواد وبأ لاقو « ريم

 لاقو ‹ تبث ةقث ىزارلا متاحوبأ لاق « ىراخبلا خویش نم ىرصبلا لضفلا وبأ یانشالا مسقم نب ىحي نب عيبرلا

 و طقف ةدئاز نع هثيدح نم الإ ىراخبلا هنع جرخأ ام : تلق . ةيعشو ىروثلا نع هثیدح ىف *ىطخ ىنطقرادلا

 یاکلاللا مساقلا وبأ لاق ىتح هريغو نيعم نبا هقثو هتينكب رومشم نم ال رابك نم یحایرلا ةيلاعلا وبأ عيفر (ع)

 هنأ ىمفاشلا نع ةلمرح نع لقنو لماكلا ىف ىدع نبا هركذو « هکردآ نمع لاسرإلا ريثك هنأ الإ هتق# ىلع عمج

 لک و لاق « ةالصلا ىف كحضلا ىف هثيدح كلذب ىمفاشلا ینعو ىدع نبا لاق « حاير یحایرلا ةيلاعلا ىلأ ثيدح لاق

 ةيلاعلا ىبأ ىف اوملکت هلجأ نمو فرعي هبو هل ثيدحلاو ةيلاعلا نآ ىلع مبعوجرو مرادم امنإَف هريغ هاور نم

 نع هتياور نم ثيداحأ ةثالث ىوس ىراخبلا ىف هل سيل نكل ةعاملا هب جتحا : تلق . ةميقتسم هثيداحأ رئاسو

 ة۶ءالا دحأ ناكو هل مو نسل اب یراخیلا کردآ یرصبلا دع وأ ىسبعلا ةدابع نب حور( ع) ه ةصاخ سابع نبا

 لةو هريغو دحا هيلع ىنثأو رازبلاو دعس نباو مصاع وبأو ةبيش نب بوقعيو نيعم نب ىحيو ىنيدملا نب ىلع هقثو

 ناك دل نبا لةو « هيف ملكتام لعاب لاقف هيف ماكتي ناك ناطقلا ی نأ اومعز نيعم نبال تلق ةبيش نب برقعي

 "لا ابجرخأ ةنيدلا تمدق الف هدنع تناك یرهرلا نع لئاسمو پئذ ىبأ نبال تداحآ ىف هياع نمطي ىدبم نا

 یل هلحتسا لاقف هتريخأف ىدبم نبا تيتأف لاف ءانعم اممم حور هل لاقي کل ىرصإ دنع یهلةو ىسيع نب نعم

 ةرم ثدح هنأ هنع تيأر ام دشأ ةمشيخ وبأ لاقو هنع تكسف ةمثيخ وأ هيلع كلذ درف هيلع نعطي نافع ناكو

 نمط دوءسموبأ لاقو هفا نإ ىلع لدي اذه : تلق . ىلع هل لاق ام تبثأو هباتك نم هاحف امسا ینیدلا نبا هيلع داف

 . ميلك ةمئآلا هب جتحا : تلق . هيف موق ذفني ملف الجر رشع انثا هيلع

 ىازلا فرح

 کحو « مهريغو متاح ویو قاسنلاو ناعم ناو دجآ هقثو ی رصبلا تب رخ نب رب زلا ( ق تد م خ)
 ىجابلا

 ‹ ةيعش هنع وري ل لاق هنأ ىلع نع هتيأر یذلاو : تان . ةبمش هكر لاق هنأ ىنيدملا نب ىلع نع یراخباا لجر ىف

 وبأو دحأو نەم نبأ هقثو $ قا نب انركذ( ع ( ه قالا یوم ةدأجا هل یو ر دقو ناقرف نبظ للا نيبو



 تک

 نب حور انربخآ « ردقلا ىري ناک نيعم نب ىحي لاقو « دعس ناو قربلا نباو دواد وبأو ىئاسفلاو متاح وبأو ةعرز
 ىف هلو ةعامجا هب جتحا : تاق . ردقلا لجال ايركز ةسلاجب نع یمن ريمآلا نأ کم ىداني ايدانم تيأر لاق ةدابع
 ىنأ نب ایرکز ( ع) ه رانيد نب وربع نع ةريسي ثيداحأو دحاو ثبدح ىيص نب هللا دبع نب یح نع یراخبلا
 دواد وبأو متاح وبأو ةعرز وبآ لاقو « رازبلاو دعس نباو نایفس نب بوقمیو دمحأ هقث و قوکسلا ىع وبأ ةدئاز
 نيل متاح وبأ لاتو « ةرخ آب قحا بأ نم هعاس نأ الإ ةقث لجملا لاقو « ىعششلا نع سا دی ناک هنأ الإ قودص
 اهب رقأ ام لاق مث « ليئارسا نم لإ بحأ وه هيبأ نع دمحأ نب خاص لاقو « هنم هلل بحأ ليئارسا وبأو ثيدحلا
 ىئاطلا بینم نب ديمح نب نيصح نب رمع نب ىحي نب ايركز ( خ ) « ةعامجا هب جتحا نيل قحا نأ نع امهثيدحو
 ىف *یطخ کاملا لاقو  كورّتم ةرس لاقو ىوقلاب سیل ةرم لاقف ىنطقرادلا هيف ماکت یراخبلا خویش نم نيكسلا وبأ
 يراحا نع هنع نيديعلا ىف وهو ادحاو اثردح حیحصلا ىف یراخبلا هنع ىور . تلق . ةقث بيطخلا لاقو ثيداحأ
 عم هتصق ىف رم نبأ نع ريبج نب ديعس نع امهالك ديس نب قحا نع بوقمپ نب دمحأ نعو ةقوس نب دمع نه
 ىرخأ ثيداحأ ةثالث جرخأو « نيكسلا وبأ ىح نب ايركز انثدح ىراخبلا هيف لاق حرلا ناس هب اصأ نيح جاجحلا
 ةماسأ بأ نع هنع رخآلاو ريم نب هللا دبع نع هنع اهنم : نائثإ بوسنمالو ىنكم ريغ یی نب ايركز نع حيحصلا ىف
 هدهاش جرخأ دقو « لوألا ىوس هدنع نيكسلا األ سيلو ىخلبلا وه ةئالثلا عضاوملا هذه ىف يحب نب ايركزو
 ريهز نأك لبنح نب دمحأ لاق هيف فلتخم ةكم ليزن ىناسارخلا رذنملا وبأ ىميمنلا دم نب ريهز (ع) هملعأ هللاو هبناحب
 امأو یدقملا رماع ىبأو ىدبم نب نمحرلا دبع دنع ةميقتسم هنع انباحصأ ةياور ناق رخآ ماشلا لهآ هنع ىور ىذلا

 قارعلاب هثيدح نم ركنأ مأشلاب هثيدحو ءوس هظفح ىف متاح وبأ لاقو ؛ لیطاوبف یسیئتا ةلس ىبأ نب ورم ةياور
 هنع قارعلا لهأ تاياور ناف هيلع اوطخأ مثلا لهأ لعل ىدع نبا لاقو « كلذ وحن یناسنلاو ىراخبلاو ىلجعلا لاقو
 هنع ىور نم ثيداحأ بسحب وهو نيءم نب ىحي نع ةياورلا هيف تفلتخاو هب ساب ال هنأ وجرأو ةميقتسلا هشت
 جرخأ دق لاق اك وهو هب اوجتحا ةعامجلا نأب نازيملا بحاص هبقعتو عيملا دنع فيعض هنإ لاقف بلا دبع نبا طرفأو
 كلاا دبع انثثدح دمع نب هللا دبع ینثدح هيف لاق « ىضرملا باتك و ىف دحاو ثيدح یراخباا دنع هل نکس ةعامجا هل
 ديعس ىبأ نع راسي نب ءاطع نع ةلحلح نب ورع نب دمحم نع دم نب ريهز انثدس ىدقعلا ساع وبأ وهو ور نبأ
 ىراخبلا جرخأو لسم دنع رشک نب ديلولا ةعبات دقو « ثيدحلا بصف نم ملسملا بيصي ام ثيدح ةريره ىبأ نعو
 ىف سولجلاو مايإ : ثيدح ديعس ىبأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع ريهز ىلإ دانسإلا اذهب ناذتتسالا ىف
 ةرسيم نب صفح هيلع هعاات دقو دمت نب ريهز هنأ هريغو ىزملا ركذف هدنع ًاريهز پس مو ثبدا تاقرطلا
 ( ق ت خ) ه اذه ريغ ىراخبلا ىف هل سیلو هب سا نب ديز نع امهالك دواد ىبأو لسم دنع یدرواردلاو امهدنع
 ىدع نبا هركذو « نابح نباو دواد وبأو لبنح نب دمحأ هقثو شادخ ابأ ىنكي ىرصبلا ىدمحيلا عيبرلا نب دايز
 اثيدح حيحصلا ىف ىراخبلا هل ىور دق : تلق ٠ رظن هدانسإ ىف لاق هنأ یراخباا نع ىبالوذلا نع لقنو لماکلا ىف
 هدنع هل ام ثيدحلا ةسل ایطلا مهيلعو سانلا ىلإ رظن هنأ سنأ نع وبا نارع ىلأ نع هتياور نم یزاغلا ىف ادحاو
 دبع نب دايز (قتمخ) اا هتاياورب ىنرأ ام هريغو ثردحلا اذه هل دروأ نأ دمب ىدع نبا لاقو « هريغ
 ام سيرد] نب هللا دبع نع مدآ نب ىحب لاق ؛ قحا نبا نع ىزاذملا ىوار یفوکساا ىرماعلا یاکیلا ليفطلا نب هللا
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 ' تيثأ هنکلو فيعض هسفن ىف دايز ةرزج اص لاقو « نيتم ءالمإ هيلع لمآ هنال هنم قحا نبا ىف تبثأ دجأ

 لاقو « بذكي ال هفرش عم وه عيكو لاق نيعم نبا نع هريغو ىرادلا ناثع لاق اذكو « یزاغلا باتك , ف سانلا

 نابح نبا طرفأو دعس نباو ىئاسنلاو ىنيدملا نب ىلع هفعضو قدصلا لهأ ثيدح هثیدح دواد وبأو ليثح نب دمحأ

 باغ همع نأ سلآ نع ديمح نع هئيدح ىوس یراخبلا دنع هل سيل : تلق . درفنا اذإ هربخم جاجتحالا زوم ال لاقف

 لسم هل یورو ديمح نع ىلعالا دبع ثيدح انورقم هنع ةرارز نب ىرمع نع دابجلا ىف هدروأ ثيدحلا ردب لاتق نع

 ىلع قفتم ءاهرلا نكس مث ةفوكلا نم هلصأ ةماسأ وبأ ىررجلا ةسنأ ىبأ نب دیز ( ع) ٠ هجام نباو ىذمرتلاو

 لاقو ةركنلا ضعبل هيف نأو براقم نسح هثيدح لیقملا هاكح امف ليثح نب دحآ لاق نكدل هقيثوتو هب جاجتحالا

 نب لابملا نع هثيدح یراخبلا حی ىف : تاق . كاذب وه سيلو حلاص لاتو « هدي كرف هنع دحأ تلأس ىزورملا

 ىف وهو ضيقف لي ینلا ىلإ لحر نیمباتلا رابك نم قوکلا ناملس وبأ ىنبجلا بهو نب ديز ( ع)ه ورع

 هنع كثذح ىذلا نم هتمعم كنأكف دحأ نع بهو نب ديز كدح اذإ شعالا نع ةيواعم نب ريهز لاق « قيرطلا

 للخ هثيدح ىف لاقف ىوسفلا نايفس نب بوقعي ذشو ةمئالا روبمجو ىلجعلاو دعس ناو شارخ نباو نيعم نا هقثو

 تنعت اذه : تلق . لاح ذهو ىوسفلا لاق نيقفانملا نم انأ هاب ةفيذحاي هثیدح ىف رمع لوق هتياور نم قاس مث ريثك

 مدعو فول ةيلغ دنع رع نم ردص اذهف ةحيحصلا ثبداحالا "درت الو تابئالا فعضت اذهلثم امو دئاز

 . لعآ هللاو . تاقثلا فیعضآ ىف ةدسافلا سواسولا هذه ىلإ تفتاي الف ركملا نمآ

 نيسلا فرح

 یاسفلاو دعس ناو ىلجعلاو دمحأ ةقثو ةيمأ ىنب ىلوم ىررجلا سطفالا نالع نب ماس (ق سد خ)

 ةيعاد ءاجرإلا ىف مماخي ناك ىناجزوجلا لاقو اثجرم ناكو ثيدحلا ون قودص متاح وبأ لاق مریغو ینطقرادلاو

 أب مآ تاقثلا نع تالضملاب درفنيو رابخالا بلقي انجرم ناك لاقف نابح نبا طرفأو كاتم ثيدحلا ىف وهو

 ركذو مأشلا ىلع باغ امل هلتق سابع نب هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع نأ دعس نبا ركذ دق : تاق . اربص لتقف ءوس

 سطفالا ملاس دنع مامإلا مهاربا ناك دواد وبآ لاقو « هولتق نارح سابعلا ونب مدق ايلف ةيمأ ىنب عم ناك هنأ لجعلا

 هقنع برضف هب اعد نارح سابع نب هللا دبع نب ىلع نب هللا دبع مدق الف راخلا ناورم نمز ىف تاف یی اسوبع

 هب هقصو ام امأو مهاربا لتق ىلع الام هنوک وهو هب مهتا هنأ نايح نبا معز ىذلا ءوسلا مالا وه اذبف . یبتنا

 دنع هل سیلو ادحاو اثیدح هل دروي نأ نابح نبا عطتسپ مو هل ةمثألا قيثوتب دودرف كلذ ريغو رابخالا بلق نم

 اذهب رخآلاو « ثيدحلا ثالث ىف ءافشلا سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع هثيدح امهدحأ : نيثيدح ىوس ىراخبلا

 جرس ( ,عم خ) ه ىذمرتلا الإ نئسلا باعصأ هل یورو هل دیشب ام اینم لكلو یموم یضف نیاجالا ىأ دانسالا

 وبآ لاقو « ینطقرادلاو یناسألاو دعس نباو ىلجعلاو نيعم نبا هقثو ىراخبلا خویش رايك نم ىرهوجلا نامنلا نبا

 نمرلا دبع نب نام نع حیلف نع ةعجا ىف هنع جرخآ لب ىراخبلا هنغ رثکب 1 : تاق . ثيداحأ ىف طاغ ةقث دواد

 صاع وبأ دمحأ دنع هيلع هعبات دق ثيدحلا اذهو سمشلا لوزت نيح ةءمجلا موب ىلصي ناك لي ىنلا نأ سنأ نع
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 تیداحا ةثالث ةطساوب هلع هلو ةطساو الب هنع هل ام اذه هريغ دنع دحاو رغو بدزاا د# ن سا وب و ىدقملا

 ةرمعلاو جحلا ىف لمرلا باب ىف ثلاثلاو عادولا ةجح باب ىف رخآلاو ءاضقلا ةرمع باب قو یزاذلا ىف اهدحأ
 نئسلا باصأ هل یورو هدنع هل ام عيمج اذهو رع نبا نع عفان نع حیف نع هنع دحاو دمو ةئالثلا تداحالاو

 « اص متاح وبآ لاقو « هب ساب ال ىنيدملا نیا لاق دیعس هما لاقي ىنبجلا رشب نب نادعس ( ق ت خ ) ه ةءب رالا
 ليئارسا ةعباتم ةوبنلا تامالع ف دحاو ثيدح یراخبلا دنع هل : تاق . یوقلاب سبل ینطقرادلا نع اجلا لاقو
 یرصیلا یرب رجلا سايإ نب دیعس (ع)۰ + متاح نب ىدع نع ةفيلخ نب لع نع ىاطلا دماج نب دعس نع اپهالک

 اميدق هنع بتك نف هتوم لبق ريذت متاح وبأ لاتو ةرصبلا لهأ ثدح ناك دحأ نع بلاط وأ لاق « تابثالا دحأ
 ىررجلا ا ركنأ سمبك نع ناطقلا دیعس ن ی لاقو « یوق ام دعا هلم ۱:۶۲ ىدع نآ نبا لاقو < خاص هعاسف

 ىح هتقث ىلع ارقفتا : تاق . هطالتخا شحفر مو نينس ثالثب هتوم لبق طاتخا نابح نبا لاقو ۽ نوءاطلا مايأ

 نایب طلتخم نأ لبق هنم عمس اثیدح هنع مرمصأ نم لعالا دبع لجملا لاقو « ءاذلا دلاغ نم تبثآ وه ىئاسنلا لاق
 اومس ءالژهو لضفملا نب رشدو ثراولا دعو ىلعالا دبع نع الإ هثيد> نم ىراخبلا جرخآ امو . یمنا نیس

 له نآلا ىلإ هرمآ ىل ررحتب لو هنع یطساولا دلاغ ةياور نم ًاضيأ یراخبلا هل جرخآو معن طالتخالا لبق هنم
 یورو هيبأ نع ةركب ىبأ نع هنع اهالک لضفاا نب رشب ةعباتع هنع هثيد» نکل هد وأ طالتخالا لبق هنم حک

 ةبعش ناك نکل هتفث ىلع عمجب ةريره ىبأ بحاص ىندملا دیمس وبأ ىربقملا ديعس بأ نب ديعس ( ع ) ه نوقابلا هل
 بوقعيو دعس نبا هعيتو نینس عبرأب توم لبق طاتخا هنأ یدقاولا معزو ربك نأ دمر ىرتملا دیعس انثدح لوقي
 لاقو < بئذ ىبأ نبا هيف سأنلا تبث نيعم نب ی نع ىجاسلا لاقو « مثريغ كلذ ركنأو نابح ناو ةبيش نبا

 جرخأو هنع نيذه ثيدح نم یراخبلا هل جرخآ ام رك : تلق . دعس نب ثيللا هيف سانلا تبثأ شارخ نا
 نكسل نوقابلا هل یورو رابکسلا نم مريغو یرمملا ربع نب هللا ديبعو ةيمأ نب لیعاحاو كلام ثيدح نم اأ
 خویش نم دادغب لیزت هيودعس فورعملا ىطساولا ناماس نب ديعس ( ع) ه امش هنع ةيعش ثيدح نم اوج رخ م

 نب وربع نم سيكأ ناك نيعم نبا نع ىرودلا لازما نم قثو أ هلعلو نرمأم ةقث متاح وب ۱ لاق « ىراخبلا

 اذه : تاق . هيف نوملكتي ىنطقرادلا لاقو « تبشر ام فيحصت بحاص ناك هيبأ نع دمحأ نب هللا دع لاقو « نوع

 ةسمخ یراخبلا ىف هل ام عيمجو هنع لجر نع اضیآ نوقابلاو وه یور معن یراخبلا هنع رثكي ملو لبقي ال مهم نييلت
 هقثو یرصبلا ىريبجلا ىنقثلا ةيح نب ريبج نب هللا دیبع نب دیعس ( ق س ت خ ) ه هب درفت *ىث اف سيل ثيداحأ

 هريغو اهدنسب ثيداحأب ثدع ىوقلاب سيل ىنطةرادلا نع مالا لاقو  یاسنلاو ةعرز وبأو نیعم ناو دحأ

 اهدحآ نيد دح حيحصلا ق هل یورو ةديرب نب هللا دبع نع هتيأور نم اثيدح خيراتلا ىف ىراخبلا رکنتساو ابفقوي

 ريبج نب دايز همع نع هتياور نم رخالاو « دهاوش هلو ةبرشآلا ف سلأ نع ىنزملا هللا دبع نب ركب نع هتياور نم
 ديحوتلا قو الوطم ةيزجلا ىف هدروأ نئادملا حتف ةضق ىف ليوط ثيدح وهو ةبعش نب ةريغملا نع هيبأ نع ةي نبا

 ىبأ ريغ .نئسلا بامصأ هلىورو یوق دنسب ةبيش ىبأ نبا هدروأو راسي نب لقعم ثيدح نم دهاش هلو ارصتخم
 هنأ الإ مهلك ةمشالا هقثو ةمئآلا رابك نم ىرصبلا رضنلا وبأ ىودعلا نارپم همساو ةبورع ىبأ نب ديعس (ع) ه دواد
 سانلا تبثأ نيعم نبا نع ةمثيخ ىبأ نبا لاقو « طلتخاو ربك دق ناكو هيلا وعدي ال ناك يلجعلا لاقو « ردقلاب يمر



 — یه

 تقولا كلذ ىف اندنع ناك ام ةناوع وبأ لاقو « یثاوت-هلا مامشهو ةيعشو ةبورع ىنأ نب ديعس ةثالثلا ءالؤه ةداتق ىف

 لاقو « ةداتق باعصأ ظفح ناك ىسلايطلا دواد وبأ لاقو : ةداتق ثيدح سانلا لعأ ناك متاح وبأ لاقو , هنم ظفحأ
 لاقو « نسحلا نب هللا دبع نب مهاربا جرخم ديعس طاتخا محد لاقو « مادشهو ديعس ةدانق باوكأ ظفحأ ةعرز وبأ

 ور و ةورع نب ماشه مو اًديش مم عمسل مل ةعامج نع ديعس ثدح یناسألا لاقو طلتخا ام دعي ةنم تعم معن وبأ

 ةداتق ريغ نع ىراخبلا هل جرخم مل : تاق . زاجحلا لهأو ةفوكلا لهأ نم برضلا اذه نم ةعامج ىمسو رانید نبا

 نع ثدح سفأ نب رضنلا تعم لاق « هنع لعالا دبع قیرط نم « سابللا باتک » .ز هدروأ دحاو ثيديح ىوس

 ماشه ثيدح نم اضيأ هاورو لسم هجارخ] ىلع هقفاو دقو « ةروص روص نم : ثيدح ركذف سابع نبا نع ةداتق

 طالتخالا لبق هنم عم نم ةياور نم هرثك أف ةداتق نع هثيدح نم ىراخبلا هجرخأ ام امأو رضنلا نع ةداتق نع

 اذإف ىدع ىبأ نباو ةدابع نب حورو یراصنالا هللا دبع نب دمحمك البلق طالتخالا دعب هنم مس نمع جرخأو
 ه نوقابلا هب جتحاو ىلاعت هللا ءاش نإ هعضاوم ىف هنیبنس اک هيلع اوقفاوت ام هنم قتنا ءالؤه ثيدح نم جرخأ

 امأو ةيوهار نب قحساو ىلجعلاو و ءابقفلا نم فوكسلا عوشآ نب ورمع نب ديعس ( ت م خ )

 جتحا دقو اضراعتف بصالا ىف لاغ ىناجزوج لاو : تلق . میشل ىف ىمي ايلاغ افئاز ناك لاقف ىناجزوجلا قحسا وبأ

 ىف روبشم ىناطلا ىرتخبلا وبأ زوريف نب ا ةءباتم ايهدحأ ناثيدح هدنع هل یذمرثلاو ناخیشلا هب

 لاقو « ىردخلا ديعس ىبأ نم عمسي مل دواد وبأ لاقو  عيشتي ناك لاقو ىلجءلاو ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو نيمباتلا

 ةلسرم مهنء هللا ىضر تباث نب ديزو ةشئاعو رمعو رذ .ىبأ نع هتياور متاح وبأ لاقو « ىلع نم عمسي م نيعم نبا

 نسح وبف اءامس هثیدح نم ناك اف اريثك لسر و ثيدحلا ریثک ناک دعس نبا لاقو < جدخ نب عفار نم عمسل ملو

 هدنع حزص اعیج سابع نبا نعو رع نبا نع ادحاو اثیدح ىراخبلا هل جرخآ : تاق . فيعض وف هريغ نع ناک امو

 روہشم هدج ىلإ بسفی دقو ىرصبلا ناثع وبأ ريفع نب ريثك نب ديعس ( س م خ ) ٠ نوقابلا هب جتحاو هيف هعامسإ

 ىئاسألا لاقو « سانلا بتك نم *ىرقي ناك هنأ الإ قودص متاح وبآ لاقو « ةقثو نيعم نبا لاق « ىراخبلا خویش نم

 نب ديعس لاق ‹ ىدعسلا نع بالودلا نع لقنو لماكلا ىف ىدع نبا هدروأو هنم “لإ بحأ ميرم ىنأ نباو خاص

 الو هل ىنعم ال ىدعسلا هلاق ىذلا اذه لاقف ىدع نبا كلذ بقعت مث ةقث ريغ اطاخم ناکو عدبلا نم نول ريغ هيف ريفع

 ىلع ىئاصقتسا دعب هل دجأ لو بذك الو عدب ىلإ بسنپ مو ةقث سانلا دنع وهو مالك ديعس ىف دحأ نع ىننلب

 دیعس نآل هللا ديبع هنيا نم ايف ءالبلا لعل لاقو  امهركذف كلام نع امهاور نيثيدح یوس هيلع رکن ایش هثيدح

 يللا لاله ىفأ نب ديعس ( عا ه ه ىناسنلاو لسم م هل یورو یراخبلا هنع رثكب 1 : تلق . ثيدحلا مقتسم ريفغ نبا

 ةميزخ نباو متاح وبأو ىلجعلاو دعس نبا هقثو رصم نكس مث اهب أشلو ةنيدملا نم هلصأ ىرصملا ءالعلا وبأ

 “یش ىأ ىردأ ام لاق هنأ لبنح نب دمحأ نع لقنو ءافعذلا ىف هركذف ىجاسلا ذشو نورخآو نابح نباو ىنطقرادلاو

 هللاو كلذ ىف بصي ملو افلطم لاله ىلأ نب ديعس فعضف ىجاسلا مزح نب دمت وبأ عبتو ثيداحالا ىف طلخ هثیدح

 قشمد ليزن نادعسب فورعملا ىحب وبأ ىمخللا خاص نب یی نب ديعس و سم ) ناف هب جحا لآ

 سيل ىطقرادلا لاقو بذکلاب مهب نمي ىدنع وه ام محد لاقو قدصلا هلع متاح وبأ لاق « ةفوكلا نم هلصأو

 نع ةصفح ىبأ نب دمع نع هتياور نم دحاو ثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق . ثيدحلا مقتسم نابح نبا لاقو كاذب
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 یطساولا نایفس وبأ ىريملا ىدبم نب ی نب دیعس (ت خ) ه هجام نباو یناسفاا هل یور هدنع هيلع عبرت یرهرلا
 سول لالا طسوتم ناك ىنطفرادلا لاقو اقودص ناك ةبيش ىنأ نب ركب وبأ لاقو « دواد وبأ هقثو هتينكا ر وپشم

 هلو نيريس نب دمت نع فروع نع هتياور نم «ق » ةروس ريسفت ىف دحاو ثيدح حيحصلا ىف هل : تلق . ىوقلاب

 وبأو متاح وبأ هقثو یرصبلا سنوي وبأ ریدز نب لس (س م خ) ه اضيأ ادحاو اثيدح یذمرتاا هل یورو « دهاش

 زوحيال نابح نبا لاقو « یوقلاب سيل یاسفلاو دواد وبأ لاقو هفعضتسب ناطقلا ناك نيعم نبا لاقو « لجملاو ةعرز

 اهدحأ ثيداحأ ةيال* هدنع هل ام ميج : تلف . لوصالا ىف یراخبلا هل جرخأ ماحلا لاقو « درفنا اذإ هب جاجتحالا

 يآ نع فوع ةعباتع هدنع وهو یداولا ىف ةالصلا نع مبمرن ةصق ىف نيصح نب نارمع نع ءاجر ىبأ نع هثيدح

 ءارقفلا اپلهآ رثكأ تيأأرف ةنجلاف تعلطا : ثيدح ةعباتملاو دانسإلا اذهب ىناثلاو هريغ هل جرخم لو لسم هقفاوو ءاجر

 ىف هل جرخ ملو ائينخ كل تأبخ دايص نبال لاق عقلي ینلا نأ سابع نبا نع ءاجر ىبأ نع هثيدح ثلاثلاو « ثيدحلا

 (( ١ خ ) ه یاسنلا هل یورو « قفوملا هللاو ةريثك دهاوش ثيدحلا اذهل نأ عم دحاولا ثيدحلا اذه ريغ لوصالا

 سيل ديعس نب یک لاقو < مریغو ىنطةرادلاو ةعرز وبأ و دواد وبأو نيعم نیا هقثو ةبيتق وبأ ىريعشأا ةبيتق نب لس

 هل یورو ةعبرأ وأ ثيداحأ ةثالث یراخبلا ىف هل : تاق . مولا ريثك ناك متاح وبأ لاقو « لماحلا لامج نم وه

 وبأ لاقو « ساب هام متاح وبأ لاق یفوکسلا نحرلا دبع وبأ یمیقلا ءاجر نب ةملس ( ق ت خ ) ه نئسلا باحصأ

 نع هاور لئاضفلا ىف دحاو ثيدح ىراخيلا ىف هل : تلق . ىناسنلا هفعضو ”ىثب سيل نيعم نبا لاقو قودص ةعزز

 نع ةماسأ ىلأ قيرط نم ىزاغملا ىف دروأو دحآ موي ركذ ىف ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع هنع ليلخلا نب ليعامسا

 دحآ هقثو ريهاشملا تاقثلا دحأ ىندملا ىفوكلا لالب نب نايلس ( ع ) ه هجام نباو ىذمرتلا هل یورو هوحن ماشه
 نبا لقنو هنع ترثك أ نوک أ ال نأ تمدن ىدبم نب نمخرلا دبع لاق « نورخآو ليلخلاو دعس نباو نيعم نباو

 : تلف . هثيدح ىلع دمتعب نم سيل نكسل هب سأب ال : هيف لاق هنأ ةيبش ىبأ نب ناغع نع تاقثلا باتك ىف نيهاش

 یناسألا لاق ء روپشم یفوکسلا رمحآلا دلاخ وبأ نايح نب ناملس ( ع ) ه ةءامجا هدمتعا دقف لوبقم ريغ نييلت وهو
 ىدع نبا لاقو ةجع سيلو قودص نيعم نبا لاقو ۰ مهريغو ىنيدملا نباو ىلجعلاو دعس نبا هقثوو سأب هب سيل

 نع ىور هنأو اظفاح نكي مل هنأ لقنلاب للملا لهأ قفتا رازبلا ركب وبأ لاقو « *ىطخعو طلغيف هظفح ءوس نم قآ امنإ

 نب ماشهو ديمح نع هتيور نم ثيداحأ ةثالث وحن ىراخبلا دنع هل : تلف . اهياع عباتي مل ثيداحأ هريغو شعالا

 هل یورو مايصلا ىف ادحاو اثيدح شمعالا نع هل قلعو هيلع عبوت ام اراك رمع نب هللا دبع نب هللا ديبعو ةورع

 متاح وبأو ةعرز وبأو نيمم نبا هقثو ىرضبلا ىنارهزلا عيبرلا وبأ ىكتعلا دواد نب ناملس ( س د م خ ) ه نوقابلا

 دحال هيف دمت مو . ىهتنا قودص وهو سانلا هيف ماکت لافف شارخ نب فسوي نب نحرلا دبع ذشو نورخآو

 دبع نب ناملس ( | ء خ ) ه ةطساوب ىناسنلا هل یورو « دواد وبأو لسمو ىراخبلا هنع ىور قيثوتلاب الإ امالك

 نع یورپ ناك هنكلو ثيدحلا مقتسم اقودص ناك متاح ربآ لاق « ليبحرش تاب نباب فورعملا قشمدلا نعرلا

 .سانلا یطخم ةقث وه داود بأ نع یرجالا لاقو میفی مل اثیدح هل عضو الجر نأ ول "دح ىف ناک و ليهاجلاو ءافعضلا

 خسني ىنعي لوحي ناك هنأ الإ باتكلا حيحص ناك نايفس نب بوقعي لاقو « لبنح نب دمحأ ةجحلا هلاق ةجح وهف : تلق

 ثدح يلب لاق « ريك انم هدنعسیلآ : ينطقرادلل تاق . احلا لاقو ءةقث وهو لقنلا نف ءىش هنم عقو ناف هلص نم
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 لسم نب ديلولا نع هتياور نم ةريسإ ثيداحأ ىراخبلا هنع یورو : تاق . ةفثف وه امأو ءافعض موق نع اهب

 0 سه یوس نوف ايلا هل یورو اسب ا ديأ ولا نع هتیاور نم ار دح یدربلا نو راه نب یسوع ان ورقم هل یورو طقف

 لاقو « فيمض نيعم نبا لاقو هيلع ”ىطخي هنإف یرهرلا ىف الإ هب ساب ال ىئافلا لاق ىدبعلا ريثك نب ناملس ( ع)

 نع هتياور ىف لاق ادحأ معأ ۸ ىدع نبأ لاتو ۰ تبث هريغ یو یرهرلا نع ثيدحلا برطضم ىليقعلاو ىلهذلا

 قاعو نیسح نع هثیدح نم یراخبلا هل ىور : تاق . هب ساب الو ةل اص ثدداحأ ىرهزلا نع هلو اًءيش ىرهرلا ريغ

 خيش متاح ربأ لاق « ىلهابلا ىرصبلا ةعيبر نب نانس ( ق تد خ )و نرقابلار لسم هل یورو ةءباتم ىرهزلا نع هل

 یراخبلا ین هل سيل : تلق . هب سأبال هنأ رجرآ ىدع نا لاةو ىوقلاب سيل نيعم نب ىحي لاقو « ثيدحلا برطضم

 بامسأ هل یورو سفأ نع متال نيريس نب دمو نامع نب دمج اب انورقم ,ةمعطالا باتک » ىف دحاو ثيدح ىوس
 دنع هعم رضح هنأ لبنح نب دحأ نع كح ريسفتلا بحاص ىصيصملا دراد نب دیفس ( د خ) ه ىئاسنلا یوس نئسلا

 متاح وأو دواد وبأ هفعضر ةيوسألا سیادت سادي نأ ىلع اجاجح لمع ناکو عرج نبال عماجلا عامس ىف جاجح

 جاجح انثدح لضفلا نب ةقدص امدح هد: ريس تلا بانک ىف مقو لب هنع یور یراخبلا نأ ىل تبي مل : تاق . ىفاسنلاو

 ديس انثدح عضوملا اذه ىف هدحر نكسلا نب ىلع نآ ةياور ىف عقوف ءاسنلا ةروس ريسفت ىف اثیدح رکذف دم نبا

 لصالا ىف ناك هنأ هنظأ ىذلاو لمت هنأ الإ ذاش نكسلا نبا لوقو ةقدص رك ذي لو هركذف جاجح انثدح دواد نبا

 ريسفتلا ةئيرقب دیفس ىلغ نكسلا نبأ رصتقاو ؛ هتل ةقدص ىلع ةءاملا رضتفاف جاجح نع اميمج دينسو ةقدص نع

 مو اعر نابح نبا لاقو « یطقرادلاو متاح ربأ هقثو ىرصبلا رثإ وبأ راكب نب لبس ( سد خ) ه مع هاو

 یسوم ةمباتمب جحلا ىف امهدحأ دلاخ نب بيهو نع امهالك نیثیدح حيحصلا ف ىراخبلا هنع ىوو : تلق . أطخأو
 یورو دواد وبأ هنع یورو بيهول لالب نب ناملس ةءباتم ارصتخم ةيزجلا قو هما ةاكرلا ىف رخالاو ليعامسا نيا
 , امهريغو نطقرادلاو ىئاسفلا هقثو نيرثكملا نيرووشملا ةمئالا دحأ نامسلا خاص بأ نب ليبس ( ع ) ه ىئاسنلا هل
 ءاسف هيلع دجوف تاف خأ هل ناك ىراخبلا لاقو « حلي وص نيعم نبا لاقو « هب جتحي الو هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو

 نأ نب نامنلا نع امهالک ىراصزالا ديعس نب ىح نورقب دابجلا ىف دحاو ثيدح ىراخبلا ىف هل : تاق . هظفح

 نب مالس (ق سد م خ ) ه نوفابلا هب جتحاو تاوعدلا ىف ةعباتم نيرخآ نيثيدح هل ركذو ديعس ىنأ نع شايع
 هب جتحاو ردقلا ىلإ بهذي ناک دواد وبآ لاقو , ةمثالا هقثو تابثالا دحأ ىرصبلا حور وبأ یدزالا نيكسم

 ( ق سد مخ) ه بدالا ىف رخالاو بطلا ىف امهدحآ نيثيدح ىوس یراخبلا ىف هل سیل و ىذمرتلا ىوس ةعامبا

 مقنس سيل یدع نبا لاقو ةنس بحاص ةقث دمحأ لاقو « رووشم یرصبلا ديعس وبأ ىعازخلا عيطم ىبأ نب مالس

 زوج ال ذخالا *ىس ناك نابح نبا لاقو « فعضاا ىلإ هبسن نيمدقتملا نم ادحأ رأ لو ةصاخ ةداتق نع ثيدحلا

 لئاضف ىف اهدحآ ناثيدح ىراخبلا ىف هل : تلف . ظفحلا ءوسو ةلفغلا ىلإ بسن م احلا لاقو  درفنا اذإ هب جاجتحالا

 ةعباتمب تاوعدلا ىف رخالاو بدنج نع ىنوجلا نارمع ىنأ نع هل هريغو ديز نب داح ةعباتب ماصتغالا قو نآرقلا

 دحأ کیا ورق ناملس نب ا رو اع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع هريغو ةيواعم ىبأ

 ةف ىاسنلا لاقو « ردقلاب یرب ةقث دواد وبأ لاقو « اتبث اندنع ناك ناطقلا ىع نع ىنيدملا نبا لاق « تابثالا

 اهدحآ « ثيداحأ يراخبلا يف هل : تلق . ردقلاب ما هنأ ريغ ةف قودص هنأ ىلع اوعمجأ يجاسلا ايركز لاقو « تبث



 دع £ ¶ منع

 ىف اهيناث هنع ليل بأ نبانع دماج نع امهريغو نوع نباو ملا ةعباتم بمذلا ةينآ ىف ةفيذ» ثيدح ةمعطالا ىف
 ًاضيأ جا ىف املا , هنع ىليل ىبأ نبا نع دهاجم نع هريغو حج ىنأ نبا ةعباتم ندبلا ىلع مايقلا ق ثيدح جحلا
 ةالصلا ىف اهعبار « هنع ليل بأ نبا نع دهاج نع دجاو ريغو سرق ن دیه ةمداتع ةيدفلا ىف ةرخي ن ٠ بءک ثيد

 عفان نع هدنع عباتم هلو هنع دهاجم نع هثیدح نم هج رخأ هل ىنلا ةالص ق لالب نع رع نبا كيد دج قو

 اذه فيس نع معن یآ نع اهاور هنإف دهاجم ثيدح نم ةيلاع یر فدو ثيداجالا هذعو « امم ملاس نعو
 هل یورو « لأ هللاو هدهاش جرخأ هنأ تركذ دقو < عنارلا ررغ دهاجم نع هدارفآ نم هدنع هل رأ لو دهاجم نع

 ىذمرتاا الإ نوفابلا

 ىنأ نب ناثعو ةعرز وبأو دمس باو ىنيدملا ناو نيعم نبا هقثو یئاداا ورع وبأ راوس نب ةبابش ( ع)
 دمحأ ناك : شارخ نبا لاقو « ءاجرإلاب لو هنأ عا نأ ل ارق اريسي اًديش هنع یدنک : نمحأ لاتو < ممريغو ةيبش

 لبنح ن دجأ نع ی ىبأ نب دمحأ لاقو < ةيعاد ناك ةنأ دازو كلذ ومن ىجاسلا لاقو « قودص وهو هاضر ال

 الو هثیدح بتكي قودص متاح وبأ لاقو « ةيعاد ةبابش ناك : لاقف اًدجرم ناك ةيراعم وبأف هل ليقف ءاجرإلل هتكرت
 ور نب ديعس كح دق : تاق ٠ هب سأب الف ثيدحلا ىف امأو « ءاجرإلل سانلا همذ اإ ىدع نبا لاقو « هب جتحم

 نم كا دابع نب لبش ( س د خ) و ةعامجلا هب جتحا دقو « ءاجرالا نع عجر ةبايش نأ ةعرز ىبأ نع ىعدربا

 ناثیدح یراخبلا ىف هل : تاق . ردقلا یرب ناک دازو دواد وبأو ىنطةرادلاو نيعم نباو دمحأ هقثو نيمباتلا راغص
 ديعس نإ بییش ( س خ) و یاسلاو دواد وبآ هل یورو ربع نب ءاقرو ةعباتم دهاجم نع حی يآ نبا نع

 : ىدع نبا لاقو «ىلهذلاو ىنطقرادلاو ىئاسنلاو متاح وبأو ةعرز وبأو ىنيدملا نبا هقثو ىرصبلا ديعس وبأ ىطبحلا
 نم ثدح رصم مدق ال هنأكف ريك ایم ثيداحأ بهو نبأ هنع یورو « ةميقتسم یرهرلا نع سل وب نع ةخسأ هدنع

 نع هنبا ةياور نم یراخبلا جرخأ : تلق . هنع ددوجب هنال رخآ بیبش هناکف دمحأ هنبا هنع ثدح اذ و طلنف هظفح
 1 یناسنلا هل یورو . اًديش هنع بهو نبا ةياور نم الو سلوي ريغ نع هتياور نم جرخي ملو ؛ ثيداحأ سڏ وب
 خيش ناك : دحأ لاق فوكلا ردب وبأ ىنوكلا سيق نب ديلولا نب عاج ( ع ) ه خوسنملاو خسانلا باتك ىف دواد
 لاق هللا ككترف الإو اباذك تنك نإ : لاق باذك اب ىحب هل لاقف نيعم نب یک عمم اموب هتيقلو : لاق احلاص اقودص

 اف هحزام ناك هنأكف یبتنا ةقث نيعمنبأ نع ةمثيخ ىبأ نب ركب وبأ لاقو ؛ هتك ردأ خيشلا ةوعد ن .ظأف هللا دبع وبأ

 : لاق ىمبسلا ركب نب هللا دبع وأ كيلا بحأ ديلولا نب عاج یبال : تاق . متاح بأ نبا لاقو حازملا لمتحا
 سيل خيش ثیدحا نيا لاق عاش ىف كلوق اف : تلق . رکنم وهو برعلا ف سوباق ثيدح ىور اءاجش نال هللا دبع

 هب سأب ال لاهو هنع ةعرز وبأ لئسو احا ثيداحأ ةمقلع نب ورع نب دم نع هل نأ الإ هثیدح جت الف نقتملاب

 رصحا ىف دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا دنع هل سیا : تلق . ريم نباو ىلجعلا اضيأ هقثوو ةدابعلاب افوصوم ناكو
 نب كيرش ( ع ) ه نوقابلا هل یورو « ربع نبا نع عفان نع ىرمعلا ديز نب دمع نب رعوهو هيف هخيش عبوت دقو

 ةمدقملا # ه9 م



 س

 یاسلا لاقو < 4 سأب ال یئاسالاو نعم نا لافو دواد ربأو دعس نبا هقثو ىندملا دبع وبأ رمن نآ نب هللا ديع

 لاقو ردقلاب ىري ناك : ىجاسلا لاقو « هنع ثدحيال ناطقلا ديعس نب ىع ناكو ىوقلاب سيل دوراجلا نباو اضيأ

 ءارسإلا ثيدحل ساآ نع هتياور ىف نأ الإ ةءامجلا هب جتحا : تاق . هتياورب سأب الف ةقث هنع ىور اذإ ىدع نبا

 نب دمحأ لاق تابثالا دحأ ىوحنلا نحرلا دبع نب نابيش (ع) هىضاملا لصفلا رخآ ىف كلذ انرکذ اک ةذاش عضاوم

 « بانك بحاص ةقث وه اضيأ لاقو « رمعم نم ةداتق ىف "لإ بحأ وه نيعم نبأ لاقو « خیاشاا لك ىف تبث : لينح

 ريكانم هدنع قودص : ىجاسلا لاقو « رازبلاو یذمرتلاو دعس نباو ىلجعلاو ىاسنلا هقثوو “ىش لك ىف ةة اضیآ لاقو

 وهو : تلق . هب جتح ال ثيدحلا خاص متاح وبأ لاق نازيملا ىف ىهذلا طخ تأرقو اهم درفت شعالا نع ثيداحأو

 هنع ىجأبلا لقن اذكو هثيدح بتكي حلاص ثيدحلا نسح ىفوك هيبأ نع متاح ىبأ نبا باتك ىف ىذلاف لقنلا ىف مو

 خياشملا لك ىف تبث هنأ لبنح نب دمحأ لوقب ضراعمورف یجاسلا لوق امأو « باوصلا وهو لالا بيذبت ىف وه اذكو

 هنیاور نم ثيداحأ هل جرخأ معن اداپشتسا الو الا ال ایش شععالا نع هثردح نم ىراخبلا ىف رأ لف كلذ عمو

 ةعامجا هدمتعاو نازولا لالهو ةقالع ن دايزو ىح نب سارفو ةداتةو رهتمم ا نا ررصنهو رک نأ نا ی نع

 معأ هللاو . مہلک

 .داصلا فرح

 دقو « نايح نب لسم نب حلاص نب حلاص وه لبقو ‹ هل بقل یحو نايح "ىح مساو رح نب حلاص ( ع)

 : لاق ىلع هيخأو روبشملا هيقفلا ىح نب نسحلا دلاو وهو نايح نب خاص وأ ىح نب حلاص لاقيف هدج ىلإ بسني

 لاقو ةريسي ثيداحأ ىعشلا نع ىور لاقو ىلجعلاو یئاسنلاو نيعم نباو دمحأ هقثوو هینبا نم ًاريخ ناك ةنيبع نبا

 نيعض وم ىف هركذ لجعلا نأ لاكلا بيذهت ىف عقو اذكه : تلق . ىوفلاب سیلو هثیدح بتكي رخآ عضوم ىف

 اذهو ةقث ةقث هنأ لبنح نب دحأ لاق لب امالک هيف طق دحال رأ مو ةمجرتلا بحاص ىف لوألا همالک لب كلذك سيلو

 ًاريثك ناہتشی نالجر ناذهو یشرقلا نايح نب حلاص ىف هلاقف ريخآلا ىلجعلا مالک امأو « ليدعتلا غيص عفرأ نم

 نب حلاص راص همساب هدج ىلإ ىح نبا بسن ذإو ةدحا« ةدلب نم نارصاعتم امهنال دحاو لجر امهنأ نظي یتح

ا قيرط نم معلا بانك ىف ىراخبلا حيحص ىف عقو دقو یشرقلا نابح نب حلاصب لکشاف نابح
 نب حلاص نع یبراحم

 هنال ةمجرتلا بحاص وه لب هب سیل و یثرقلا هنأ ىنطقرادلا مهم رابکلا نم دحاو ريغ نظف ثيدح یعشلا نع نايح

 ىرخأ عضاوم ةعبرأ ىف ىراخبلا هجرخأ دق روكذملا ثيدحلا ًاضيأو ىئرقلا نود ىعشلا نع ةياورلاب فورعم

 عفان وبأ ةيريوج نب رخص ( س ت د م خ ) ه ىح نیاب ةعاملا جتحا دقر هب ىعشلا نع ىح نب حلاص ةياور نم ۱

 هيف ملکت دواد وبأ لاقو هب سأب ال یئاسنلاو متاح وبأو ةعرز وبآ لاقو دعس نباو لهذلاو لبنح نب دمحأ هقثو

 بانک ىف تيأرو : لاق طقس هباتک نإ لاقي هنال هيف ملكتي امإو كورتلاب سيل نيعم نبا نع ةمثيخ ىبأ نبا لاقو

 ثيداحأ ةعبس ىراخبلا ىف هل : تلق . ةنيدلا نم هيلا ثعبف رخص بانک بهذ ديعس نب ىع نع ییدلا نبا ینعب لع

 هجام نبا الإ نوقابلا هب جتحاو ةعباتم رخآ ثيدحو قلعم ثیدحو



= 4۱۱ 

 ءاطلا فرح

 یرج رجابم نب مهاربأ عم ىرحي ديعس نب ی لاق ٠ قوكلا یسحالا لجبلا نمحرلا دبع نب قراط ( ع)
 سأب ال متاح وبآ لافو « قرا نود ره كاذب هثیدح سيل دمحأ لاقو « ةلمرح نبا نم ىوقأب یدنع سیلو ًادحاو
 یوس ىراخبلا ىف هل ام : تاق . یابالاو لجعلاو نیعم نبا هقثور قرا تیدح هثيدح هبشپ هثيدح بتكي هب

 وبأ عفان نب ةحلط (ع) ه نوقابلا هب جتحاو ةرحسلا رك ذ ىف هيبأ نع بیسلا نب ديعس نع هاور دحاو ثيدح
 نيعم نبا نع ةمثيخ ىلأ نبا لاقو « ساب هب سيل یاسنلاو دمحأ لاق راج بحاص ملا لاقيو ىطساولا نايفس

 ةنييع نبا لاقو ةميقتسم هنع شعالا ثيداحأ ىدع نبا لاقو « هنم “لإ بحأ يببزلاوبأ متاح وبأ لاقو ءىشب سيل

 نب ىلعم نع للعلا ىف ییدلا نبا لاق اذكو ثيداحأ ةعنرأ الإ رباج نم عمسي مل ةبعش لاقو ةفرح راج نع هثيدح

 هدنع اف نورقم وهو ثيداحأ ةعدرأ ريغ رباج نع ىراخبلا هل جرخأ ام : تلق هلثم ةدئاز ىلأ نبا نع روصنم

 هنرق ةعمجا ةروس ريسفت ىف ثيدح اهنمو « حلاص یار امف هنرق لئاضفلا ىف ثلاثو ةبرسثألا ىف نايدح اهنم هريغب

 قرزلا ىراصنالا شايع با نب نامعنلا نب ىحي نب ةحلط ( ق سد م خ ) ه نوقابلا هب جتحاو دعجلا ی نب ملاسب هيف
 لاقو ىوقلاب سيل متاح وبأ لاقو « ثيدحلا براقم دمحأ لاقو دواد وبأو ةبيش ىنأ نب نامعو نيعم نب یک هقثو

 نع امهالک لالب نب ناملس ةعباتم جحلا ف دحاو ثیدح ىراخبلا ىف هل : تاق . ًادج فيعض ةبيش نب بوقعي

 یا نب ناثعو لجملاو دعس نبا هقثو ىراخبلا خویش رابک نم وكلا مانغ نب قاط ( | ء خ) ه دز نإ سلوي

 باحصأ هب جتحاو دنتسم الب ىلحنا ىف هفعضف مزح نبا ذشو خاص دواد وبأ لاقو « ىنطةرادلاو رين نباو ةبيش
 نتسلا

 نيعلا فرح

 ةلدهب ىلع نب ورم لاقو روپمنا لوق ىف ةلدهب دوجنلا ىلأ ساو ركب وبأ یرقلا دوجنلا ىبأ نب مصاع ( ع)
 ىف نایفس نب بوقمب لاقو « هنم ظفحأ شععالاو هتءارق راتخآ انأو احلاص الجر ناك لینح نب دمحأ لاق همآ مسا
 هيف ملكت دقو ظفاحلاب نكي ملو ةقث وه لاقي نأ هلع سیل و قدصلاو هلع متاح وبأ لاقو ةقث وهو بارطضا هثيدح

 . ظفاحلاب نكي مل هنأ عم هثيدح كرت ًادحأ معن ال رازبلا لاقو ظفحلا ءوس الإ هيف نكي مل ىليقعلا لاقو ةيلع نبا

 اههنم لك ىف هنرق بمک نب ىبأ نع شيمح نب رز نع هتياور نم اهالک نیثیدح ىوس نيحيحصلا ىف هل ام : تلق
 ه نوقابلا هل یورو نتفلا ف قاعم رخآ عضوم ىراخبلا ىف هلو نيتذوعملا ةروس ريسفت ىف ىراخبلا ثيدخ هريغب
 ةداتق ىلع ىدهنلا ناثع ىبأ ىف ةبعش همدق نيعباتلا راغص نم ىرصبلا نجرلا دبع وبأ لوحألا ناملس نب مصاع ( ع)

 ناطقلا ىحي نإ هل ليقف لینح نب دمحأ ظفحلاو ةقثلاب هفصوو مبكردأ ظافحلا نم ةعب رأ عبار ىررثلا نايفس هدعو

 سيل لوقي زادبع تعم حیشلا وبأ لاقو رازبلاو رامع نباو ىنيدملا نباو ىلجعلاو نيعم نبا هقث وو بجعف هيف ملكتي

 ةكرتو اثیش هنع ىورأ الف اذه اوميقأ اذه اوب رضا لاقف قوسلا ىتأ هتيأر سيردإ نبا لاقو « هنم تبثآ مصارعلا ىف
 ( ق س خ ) ه ةعامجا هب جتحا دقو دعس نبا هلاق ةفوكلاب ةبسحلا لپ ناك : تاق . هتريس ضعب ركنأ هنال بيهر



 ۲ ب

 ضیا لاقو «ىدوعسملاو ةبعش نع هثیدح حصأ ناك ام دحأ لاق ىطساولا بيبص نب معاع نب ىلع نب مصاع
 نب مصاع ىف لعآ ام لاق فيعض ایندلا ىف مصاع لك لوقب نيمم نب ىح نإ دال تاق یزورلا لاقو هأطخ لقأ ام

 لعأ ال لاقف ةيعش نع ةليلق ثرداحأ ىدع نا هل دروآو ىئاسذلاو نيءم نبا هفعضو ادي همر لح ناك ار الإ لع

 اوناكف هدبش نم رز ىلع نب معاع سلجب تدبش ىلجملا لاقو اسأب هثیدعم رأ مو ثيداحألا هذه الإ ارکنم اًميش

 یورو ديز نب دمت نب مصاع نع اليلق ىراخبلا هدع ىور : تاق . دعس نبا هقثوو ةة ناكو افلأ نيتسو فلأ هئام

 نب مصاع ) ع ( ه هجام ناو ىذمرلا هل یورو ادحاو اں بذ ىبأ نبا نع هنع لجر نع دودما بانک ىف

 دازبلاو دعس نباو ةعرز وبأو یئاسنلاو نيعم نبا هقثو نیمباتلا رافص نم یتدلا یراصن لا نامعنلا نب ةدانق نب رمع

 نبا هيلع كلذ ركنأو ایهریغ هفعضو ةعرز ىبأو نيءم نبا دنع ةقث ره ماکحالا ىف لاقف قلا دبع ذشو نورخآو

 هب جنحا دقو لاق (ک وهو : تاق . ءافعضلا ىف هركذ الو هفعض ادحأ فرعأ الو اةلطم ةي وه لب لاةف ناطقلا

 ىور نكسلا نب ىلع وبأ لاقو « ةبحصلا هل هريغو لسم تبثأ کلا شیلا ليفطلا وبأ ةلثاو نب رماع ( ع ) و ةعاملا

 طسوالا خيراتلا ف ىراخبلا یورو < هعام یباث هجو نم هنع وري لو ةتباث هوجو نم ل هللا لوسرا هتيؤر هنع

 هلوقو ىلعب هلاصتاب هنوهري جراوخلا ناكو ةع هل ىدع نبا لاقو مللي ىنلا ةايح نم نينس نامث تكردأ لاق هنأ هنع

 ىبأ نع ةياورلا هركي ةريغم ناكأ : ريرجل تاق . ییدلا نبا لاقو « سأب هثیدع ساو هتيب لهأ لضفو هلضفب

 ءاسأ : تاق . میشم ناك دازو دعس نبا لاق اذكو.ةقث کم هيبأ نع لبنح نب دحآ نب خاص لاقو معن لاق ؟ ليفطلا

 كش ال یناحص لیفطاا وبأو باذكلا راتألا ةيار بحاص ناك لاقو ليفطلا نأ ثيداحأ فرضف مزح نب دم وبأ

 هاور ملا ىف دحاو عض وم یوس ىراخيلا حیف ق هل رآ لو ىوه او ةيبصملاب اس الو دحأ لوق هيف رثؤي الو هيف

 هقثو ىرصبلا ىطبحلا ىميمنلا دشار نب دابع (ق س د خ ) ه نوقابلا هل یورو « ذوب "رخ نب فورعم ةنع و ىلع نع

 هلاخدإ ىراخبلا ىلع ركنأو خاص متاح وبأ لاقو , ىئاسفلاو دواد وبأو ناطقلا ىع هفعضو. ليثح نب دمحأو لجعلا

 نع ىرصبلا نسحلا نع هل سنوي ةءباتمب ةرقبلا ةروس ريسف# ىف دحاو ثيدح حيحصلا ىف هل : تلق . ءافعضلا ىف هاب

 وبأ ةرفص ىبأ نب بلبملا نب بیبح نب دابع نب دابع ( ع ) ه ىذمرتلا الإ نتسلا بامصأ هل یورو ؛ راسي نب لقعم

 ناك دعس نبا لاقو « هثيدحي جتحي ال متاح وبأ لقو « مريغو ىلجعلاو ىئاسنلاو دواد وبأو نيعم نبا هقثو ةيواعم

 ةرمج بأ نع ةالصاا ىف امهدحأ نيثيدح ىوس ىراخبلا ف 4 سيل : تاق . ىوقلاب سيل ةرم لاتو طاغ ام رو ةقث
 ليعامسا ةمباتمب لوحالا مصاع نع ماصتعالا ىف ىناثلاو « هريغو ةبعش ةعب امم سيقلا دبع دفو تیدح سابع نبا نع

 لجملاو متاح وبأو نيعم نبا لاق ىطساولا لبس وبأ رمع نب ماوعلا نب دابع ( ع ) ه نوقابلا هب جتحاو ايركذ نبا
 نآ نب ديعس نع ثددحلا برطضم دمحأ نع مرثالا لاقو عیشتی ناكو ةفث دعس نبا لاقو ةقث یاسالاو دواد وبأو

 نب دابع ( ق ت خ) ه نوقابلاو وه هب جتحاو اثیش ديعس نع هتياور نم ىراخبلا هل جرخ مل: تاق . ةبورع
 نبا ناك مالا لاقو « متاح وبأ ةقثو اةودص ناك هنأ الإ روپشم ىضفار ديعس وبأ قوکسلا ىنجاورلا بوقس

 ةيعادايضفار ناك نابح نبا لاقو « بوقعي نب دابع هيأر ىف ملا هتياور ىف ةقثلا انادح لوقب هنع ثدح اذإ ةعزخ

 انورقم دحاو اثيدح ديحوتلا باتک ىف ىراخبلا هنع ىور : تلق . هنع هللا ىضر ناثع تشي ناك دم نب حلاص لاقو

 نيسحلا نب سابع (خ ) ه هريغ ةياور نم ىرخأ قرط یراخبلا دنع هلو « لضفأ لمعلا ىأ دوعسم نبأ ثيدح وهو



 سم ۱۴ ع

 لاما نوره نب یسوم و یراخبلا هنع ىور دقف نیملا دارأ نإ : تلق . لوبج هيبأ نع متاح ىبأ نبا لاق . ىرطنقلا

 هرک ذف هنع ىبأ تاأس لاق ليثح نب دحأ نب هللا دبع هقثو دقف لاحلا دارأ نإو « مديغو یرمعلا ىلع نب نسحلاو

 لضفلا وبأ ىمرثلا ديلولا نب سابع( س مخ ) ه رخألا ىف عبوتو امهدحأ ىف هنرق ناثیدح حيحصلا ىف هلو ريخ

 ىلع ناكو هثيدح بتكي خيش متاح وبأ لاقو ىلعألا دبعىلع هحجرو نيعم نبا هقثو دامح نب ىلعألا دبع ,ع نبأ ىرصبلا

 دبع (ع) ه قاسنلا هل یورو لسمو هلع رثكي ملو ىراخبلا هنع ىور : تلق . ىنطقرادلا هقثوو ةيف ملكتي ىنيدملا نبا

 مرثالا لاقو متاح و وأو ىلجعلاو نيعم نیا هقثو نیمب الا ىف روپشم ىزورملا لبس وبآ یلسالا بيصحلا نب ةديرب نب هللا

 ىناج زوجلا ىلع نب دمع نع یوغبلا لاقو تكس مث هللا دبع امأو « ءىش هنم یسفن ىف سيلف ةديرب نب نایلسامآ دمحأ نع

 یورایفو اما نم أعمسإ مر ناملض نهر شا هللا دمع ىبرحلا م .هاربإ لاقو < هيبأ نع یورب ايف فيعض هنأ دو نع

 ثيدح ىوس هيبأ نع هتياور نم ا اا یف هل سيل : تلق . حصأ نايلسو ة ةرکنم فيذاخأ هيبأ نع هللا دبع

 ریغت ام دعب یراخبلا کردآ نمحرلا ديعوبأ فرا ناليغ نب رفعج نب هللا دبع (ع) م هجارخ] ىلع لسم هقفاوو دحاو

 ةقث ىلجعلاو نيمم نباو متاح وبأ لاقو « نرفابلا هل ىورو « ًادحاو اثيدح هنع ىاخرلا بوعي نب لضفلا نع ىورف

 ةرشع نام ةنس ريذتو ةرشع تس ةنس هرصب بهذ ءالعلا نب لاله لاقو « ريغتي نأ لبق ساب هب سيل ىئاسذلا لاقو

 سانلا هقثو ءابقفلا تايثالا ةمئ 9۱ دحأ ىندملا دانزلا وب أ ناوک ذ نب هللا دبع ( ع) ه نيتئامو نرشع زن تام ۱

 ةعيبر ىلإ سانلا تفتلي ۸ : تلق . ةقثب سیل هنأ ىأرلا ةءيبر لاقو ناطاسلل لمعي ناك هنال همرک اكلام نإ لاقیر

 (ق س خ ) ه ةعامجلا هب جتحاو نينمؤالا ريمأ هيمسي یروثلا نايفس ناكو هوقثو لب امهنيب تناك ىتلا ةوادعلل كلذ ىف

 سالفلا ىلع نب ورع لاقو سأب هب سيل نيعم نبا لاقو « ايضر ةقثناك متاحوبأ لاق ىرصبلا ىنادغلا ءاجر نب هللا دبع
 دغ نع اضيأ یورو « ةريسي ثيداحأب هنع ثدحو یراخبلا هيقل دق : تاق . ةجحب سيل فيحصتلاو طلغلا ريثك ناك
 یانسألا هقثو ىصخلا یرمشالا ماس نب هللا دبع ) سد خ) م هجام ناو یاسللا هل یورو « یرخآ ثيداحأ هنع

 هريغ هل قلعو ةعرازلا ف ادحاو اثيدح یراخبلا هل ىور  بصالا ةبج نم دواد وبأ همذو ىنطترادلاو

 نيعم ناو دحأ هقثر ركب وبأ فدلا دنه ىبأ نب ديعس نب هللا دبع(ع) ه یاسلاو دواد وبأ هل یورو

 ركب وبأ لاقو « ثيدحلا فيعض متاح وبأ لاقو «نورخآو ىنيدملا نب ىلعو نايفس نب بوقعيو ىلجعلاو دواد وبأو

 هللا دبع ( ق تد خ ) ه ةعامجلا هب جتحا : تلق . ركنيو فرعي احلاص ناك لاقف هنع ناطقلا ی تاأس دالخ نبا

 هثيدح ناک نإو « حيحصلا ىف هطرش نم وه سیلو هنع رثك أو ىراخبلا هيقل ثيللا بتاك ما وبآ ىنجلا خاص نیا
 « هرغو یزاا 5 رک ذ ام ىلع كلذ ريغ هنع قاعو ًادحاو اثيدح الإ هباتك ىف هل دروي مل هناف اهلاص هدنع

 هقثو دقو ثيللا نع خاص ىبأ ثيدح نم هلك ًاريثك اًميش دعس نب ثيللا نع قاعو قايسا بقعتم كلذ ىف مبمالكو
 ىدج نم عم دقو « نرمأم ةقث خاص وبأ لوقب هتعمس لاق « متاح وبأ هاكح اميف ثيللا نب بيعش نب كلملا دبع

 لاقو « هيلع ناينثي ريفع نب ديعسو رابجلا ديع نب رضنلا دوسآلاابأ تعمسو لاق ثيدحتلا ىلع هضح ىبأ ناكو هثيدح "

 لمح دحآ ناف تلق ثيدحلا نسح لاقو كحضف ثيللا بتاك خاص وبأ ةعرز ىل تلق . ىعدربلا ورمع نب دعس
 انئجله هل لق لاقف خاص ىبأ ىف لوقي ںیکب نب ىحي نإ هل لرقو بأ تعمس کلا دبع نبا لاقو رخآ ءیشو لاق هيلغ
 نوكي نأ اذه ىلع رکنیف هبئاک وهو فيرلا لو راذسالا ىلإ هعم جرخي ناك لجر هدنع حاس وبأو الإ طق ثیلا
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 نايفسنب بوقعي لاق و « ريفع نب ديعس نم راثکتسالا نع هثيدح نسح ىنلذش ىلهذلا لاقو « هريغ دنع سيلام هدنع

 « ةرخآب دسف مث اكسامتم هرمأ لواف ناك لاقف هنع ىلأ تلا دمحأ نب هللا دبع لاقو « حاصلا لجرلا حلاصوبأ ىنثدح

 نبا نم عم ثيللا نوكي نأ ركنأو بئذ ىلأ نبا نع ثيللا نع ىور هنإ لاقو ههركف دال هترک ذ ًاضبآ لاقو

 نأ نكميز ثيللا ىلع بتكلا هذه أرق هنأ خاص ىنأ لاوحأ لقأ لوقب نيعم نبا تعم متاح وبأ لاقو بئذ ىبأ

 ثيدحلا ىف بذكي هنأ ىدنعو هقثوي نيممنبا ناك ةرزج خاص لاقو جردلا اذ ثيللا ىلإ بتك بئذ ىبأ نبا نوكي

 ىف خاص وبأ ابجرخأ ىتلا ثيداحالا متاح وبأ لاقو ةقثب سيل یئاسنلا لاقو « هثيدح ىلع تبرض ینیدلا نب ىلع لاقو

 ةيحانلا مياس حلاصوبأ ناكو هبحصي خاص وبأ ناكو حيجتن نب دلاخ لعتفا ام اذه نأ ىرأ هيلع اهوركنأف هرع رخآ

 ناب نبا لاقو « اح اص الجر ناك لب بذكلا یورب حلاص وبأ نكي لو سانلا بتك ىف ثيدحلا عضي دلاخ ناكو

 طخ هبشي طخ هبتکیو ثيدحلا عضإ ناك هل راج لبق نم هثيدح ىف تعقو ریک انم یورو هسفن ىف اقودص ناك

 ىف عقب هنأ الإ ثيدحلا میفتسم ناك یدع نبا لاقو ۰ هب ثدحيف هطخ هنأ هللا دمع مرتیف هراد ىف هيمريو هللا دبع

 أرط مث امیقتسم ناك لوألا ىف هثيدح نأ ةمئآللا ءالؤم مالک رهاظ : تلق . بذكلا دمعتي الو طلغ هنوتمو هديناسأ

 متاح ىنأو ةعرز ىبأو ىراخبلاو نيعم نب ىحيك قذحلا لهآ نع هتیاوز نم ءىحي ام نأ كلذ ىضتقف طیلخت هيف هيلع

 حیحصلا ىف هنع ىراخبلا اهاور ىتلا ثيداحاللاو هيف فقوتیف هنع خویشلا ةياور نم ءىج امو هثيدح حمص نم وبف

 انثدح هللا دبع انثدح لاق حتفلا ةروس ريسفت ىف ريسفنلا باثك ىف اهدحأ ةلبلف ةدرجلا لاق وأ ىل لاق وأ انثدح ةغيضي

 هللا دبعو . ةبآلا ًادهاش كانلسرأ انإ : ىلاعت هلوق ريسفت ىف ورمع نب هللا دبع ثيدح رک ذف ةبلس ىلأ نب ديزعلا دبع

 اميف ثبللا بتاك وهو حلاص نب هللا دبع انثدح لاقف درفملا بدالا باتك ىف هاور ىراخبلا نال حلاص وبأ وه اذه

 رب نبأ ثيدح رك ذف ةللس ىبأ نب زيزعلا دبع انثدح هللا دبع انثثدح لاق دابجلا ىف : امن . ىناسفلا ىلع وبأ هب مزج

 ىراخبلا لاق عويبلا ىف: ۱لاث . یناسفلا ىلع وبأ هب مزج اك حلاص وبآ وه هللا دبعو جحلا نم لوفقلا دنع لوقلا ىف

 رانيد فا لا فلسأ ىذلا لجرلا ةصق ىف ةريره ىبأ نع زمره نب نمحرلا دبع نع ةعبب ر نب رفعج انثدح كيلا لاقو

 نم اهريغ ینو تقولا یآ قيرط نم انتياور ىف عقو اذكه اذج ثيللا انثدح حلاص نب هللا دبع ىنثدح هدعب لاقو

 ىف ةداتق ىبأ ثيدح ىف ديعس نب یح نع فسللا نع ةبيتق ثيدح بقع ىراخبلا لاق ماکح الا ىف : ابعبار . تاياورلا

 هاداف رم ىنلا ماقف ثيدحلا اذه قو دانسالا اذ ینعب ثيللا نع هللا دبع ىل لاقو یراخبلا لاق نينح موي ليتقلا

 لاف لس رمع نبا ثيدح بقع ةاكرلا بانک ىف : اهسماخ . ینبیمشکلا نع رذ ىبأ قيرط نم انتیاورق وه اذکھ

 ةروس ريسفت ىف : سداس هدنعو « قلخلا نيب ىضقيل عفشيف هدنسب ىنعي ثيللا نع حلاص نب هللا دبع ىندازو هرخآ ىف

 .قالصلا ىف ديعس ىبأ نع بابخ نب هللا دبع نع داملا نبا ىنثدح ثلا انثدح فسوب نب هللا دبع انثدح بازحألا

 لاق « ماصتعالا ىف : عباس هدنعو . دم لآ ىلعو دم ىلع ثيللا نع حلاص وبأ لاقو هرخآ ىف لاقو رب ىنلا ىلع

 رفك نم رفكو مب هللا لوسر فوت امل ةريره ىبأ نع هللا ديبع نع یرهزلا نع ليقع نع ثيللا انثدح ةبيتق انئادح

 ثيللا نع هللا دبعو ريكب نبا یل لاق ؛ هرخآ ىف لاق ثيدحلا الاقع ىنوعتم ول ركب وبأ لاق هيفو ثيدلا برعلا نم

 انثدح ریکب نب ىح انثدح ةالصلا ةفص ىف هلوق وهو : نما عضوم حلاص ىبأ نع باتكلا قو <« حصأ وهو اقانع ۱

 ماق اذإ هِي هللا لوسر ناك لوق ةريره اأ عمس هنأ نحرلا دبع نب ركب وبأ ىفربخأ بابش نبا ۰2 ليقع نع تسلا
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 لوقي مث عوكرلا نم هبلع عفري نيح هدمح نا هللا عم لوقي مث عكري نيح ربكي مث « موقي نيح ريكي ةالصلا ىلإ
 ةفص ىف : عسات غضوم هيفو دجسي نيح ريكي مث دخلا كلو ثيللا نع حلاصنب هللا دبع لاق ء دخلا كل انبر مات وهو

 ةلحلح نب وربع نب دم نع لاله ىنأ نبا وه ديعس نع دلاخ نع ثيللا انثدح ريكي نب ىح انثدح لاق اضيأ ةالصلا
 لسو هلآو هيلع هللا لص ىنلا ةالص اوركذف لإ ىنلا باعصأ نم رفن عم !لاج ناك هنأ ءاطع نب ورع نب دمع نع
 نم هيدي نكمأ عكر اذإو هيبكنم ءاذح هيدي لعج ربك اذإ هتيأر هتالصل مكظفحأ تنك انآ یدعاسلا ديح وبأ لاقف

 نع خاص وبأ لاق هدعب لاقو ثيدحلا هناکم ىف راقف لك دومب ىتح ىوتسا هسأر عفر اذإف هربظ رصه مث هيتبكر

 ىلع ليعامسالا كلذ باع دقو ادج ريثكف هنع خاص نب ها دبع ةياور نم ثيللا نع قيلعتلا امأو « راقف لک ثيللا
 اذإ هب جتح الو امطةنم ناك اذإ هب جتحي بيج اذه لاقف ابقاعي ثيح ةثيداحأب جت فيك هنم بجعتو ىراخبلا

 هاقتنا دق هدنع حی هثداحأ نم هدروب ىذلا نأ هانررق ال كلذ عنص امنإ ىراخبلا نأ كلذ باوجو الصتم ناك

 اذهو باتكلا لصأ قاسم هقوسب ال اذپلف ةحصلا طورش ىلعأ وه ىذلا هطرش ىلع نوكي ال هنکسل هثيدح نم
 لاق ‹ ىذبرلا ةديبع نب هللا دبع ( ع ) ه ملعأ هللاو ةيف ةحاشم الف هعينص نم ءارقتسالاب فرع دق هل حالطصا

 ىموم وخأ وه لاقف ةنع نيم نبا تلأس ةمثيخ ىبأ نبا لاقو ۰ ةقث مريغو ینطقرادلاو ىئاسنااو ةبيش نب بوقعي

 هنع ناسيك نب خاص قرط نم هثيدح ىراخبلا جرخآ لب : تلق . فيعض امهثيدحو یسوم هيخأ ريغ هنع وری ملو
 بهذ نم ناراوس یدب ىف عضو هنأ تيأر عللي ینلا لوق ىف سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع
 خاص نع ىبأ انثد- دعس نب مهاربا نب بوقعي انثدح ىرجلا دمت نب ديعس انثدح یزاغملا ف ىراخبلا لاق ثيدحلا
 خاص نع لاق هنكل هلم حلاص نع مهاربا نب بوقمب انثدح ىنارحلا دواد وبأ انثدح لاق ايؤرلا ىف یئاسنلا هاورو « هب

 نع ىرخأ قيرط نم اضيأ یزانلا ىف ىراخبلا هاورو ةديبع نب هللا دبع طقسأو ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبع نع

 نبا هقثو ىرصبلا د.قملا رمعم وبأ جاجحلا یآ نب ورمع نبا هللا دبع ( ع ) ه الوطم ةريره ىبأ نع سابع نبا
 شارخ نباو ىلجعلا لاق نكل مہاك ةئالاو ةعرز وبأو متاح وبأو ىلجعلاو دواد وبأو ىنيدملا نب ىلعو نيعم
 هل یورو دواد وبأو ىراخبلا هتع ىور دقو هيف ماكتي ال ناك هنكل دواد وبأ داز ردقلا ىري ناك هنأ دحاو ريغو

 دعس نباو دواد وبأو محدو نيعم نبا هقثو قشمدلا ىعبرلا ربز.نب ءالعلا نب هللا دبع ( | ء خ) هةطساوب نوقابلا

 نب دمحجوبأ ذشو ثيدحلا براقم لبتح نب دمحأ لاقو . ةمثآلا روپجو ىنطقرادلاو سالفلاو ةبيش نب بوقةعيو

 ایهالک دقاو نب ديز ةماتنع فارعالا روس ریست ىف امهدحأ ناثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق . فيعض لاقف مزح

 ىبأ نب نمرلا دبع نب ىسيع نب هللا دبع ( ع ) ه نفسلا بامصأ هل یورو ةيزجلا ىف رخالاو هللا دسع ن رس نع

 ماحلاو شارخ نبا لاقو تبث  ةقث یئاسنلا لاق نمحرلا دبع نب دمت همع نم ريكأ ناک یفوکسا دم وبأ ىراصنالا ىليل

 لاقو ركنم ىدنع وه ىنيدملا نبا لاقو عيشتي ناكو نيعم نبا دازو ةقث نيمم نباو ىلجعلا لاقو « هتيب لآ قثوأ وه

 یآ قیرط نم ءابنالا ثيداحأ ىف یراخٍا ىفف نيحرحصلا ىف هنع هثیدح : تاق . هدج نم عمس مل ىبرحلا مهاربا

 ىف ثيدحلا ركذف ةرجع نب پمک ینیقا لاق ىل) نأ نب نجرلا دبع عمس یبیع نب هللا دبع ىتثدح ىنادمحلا هورف

 ثيدح هدنع هلو نمحرلا دبع نع ةبيتع نب محلا هدنع هياع هعباتو اضرأ ةالصلا ىف هدروأو هالي ىنلا ىلع ةالسلا

 یراخبلا ىف هل سیل و عتمتال قيرشتلا مايأ م وص ىف یرهرلا نع مباك دعس نب مهارباو كلام ةعباتمب مايدلا ىف رخآ
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 متاح وبأو نيعم نباو دحأ هقثو ةريغلا وبأ ىندملا ديبل ىبأ نب هلل دبع ( ق س د م خ) هنيثيدحلا نيذه ريغ

 ناك دعس نبا لاقو تام نأ ال ماس نيا ناوفص هيلع ”لصي لف ردقلاب ىري ناك یدرواردلا لاقو ىلجعلاو یئاسنلاو

 دحاو ثیدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلف . هثیدح ضعب ىف فلاخ ليقملا لاقو ردقلاب لوقي ناکو دابعلا نم

 نوفابلا هل یورو « فاكتعالا ىف ديعس ىلأ نع ةلس ىبأ نع مهتثالث لوحالا ناملسو ورعع نب دع ةعب أن مايصلا ىف

 ىذمرتلاو ىلجعلا هقثو یراصنالا كلام نب سن نب هللا دبع نب ىثثملا نب هللا دبع ( ق ت خ ) ه ىذمرتلا ىوس

 یجاسلا لاقو یوقلاب سيل یناسلا لاقو خاص متاح وبأو ةعرز وبأو نيعم نبا لاقو ىنطقرادلا لوق هيف فاتخاو

 ىراغخبلا رأ مل : تلق . هثيدح رثكأ ىلع عباتيال ىليقعلا لاقو « ريكانم یورو ثيدحلا لهأ نم نكي لو فعض هيف

 عبوت اثيدح سنأ نع تباث نع هتياور نم هل جرخأو ثيداحأ هنع هدنمف ةمامث همع نع هتیاور ىف الإ هب جتحا

 نبا نع رانيد نب هللا دبع نع هنع هاربا نب لسم نع سابللا ىف اضيأ هل جرخأو نآرقلا لئاضف ىف وهو هدنع هيف

 نب هللا دبع ( قد خ) ه هجام ناو ىذمرتلا هل یورو ربع نا نع هریغ و عفان ةعب ات عزفلا نع ىلا ىف رمع

 یجب لاق دوسالا نأ نب ركب وبأ لاقیف هدج ىلإ بسني دقو ركب وبأ ىرصبلا دوسالا نب دیح دوسالا ىنأ نب دم

 0 نيعم نب ىحي ناک ةمثيخ ىبأ نبا لاقو « ريغص وهو ةناوع ىنأ نم عم هنکل و اسأب هب ىرأ ام نيعم نبا

 ةناوع ىبأ نع هل جرخأ ام نكل هنع ىراخبلا نع ىذمرثلا یورو دواد وبأو یراخبلا هنع ىور : تلق . هيف ىأرلا

 یکلا حج ىبأ نب هللا دبع ( ع ) ه انقتم اظفاح ناك بيطخلا لاقو ىدبم نب نجرلا دبع تخأ نبا وهو مهنم دحأ

 لاقو « ثيدحلا خاص وهو ردقلا لجأ نم هيف لاقي امن متاح وبأ لاقو ةعرز وبأو یاسنلاو نيعم ناو دحأ هقثو

 جتحا : تاف . سلدپ ناك نميف ئاسفلا هركذو ردقلا ىري ناك ةقث لجملا لاقو ةيردق هباصاو وه ليثح نب دحآ

 نباو ىلجملاو ىئاسفلاو ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو ىاسلا ىرصبلا لعالا دبع نب ىلعألا دبع ( ع ) ه هب ةعاحلا

 نبا لاقو ردقلاب ىري ناک لبنح نب دحآ لاقو هطالتخا لبق ةبورع ىلأ نب ديعس نم عم نم ناكو ممريغو ريغ

 دود رم حرج اذه : تلق . ىوقلاب نكي مل دعس نب دمت لاقو ردقلا ىلإ وعدي ال ناكو انقتم ناك تاقثلا ف نابح

 نب هللا دبع سيوأ ىبأ نب ديلا دبع ( تس د م خ) ۾ مہلک ةمثآلا هب جتحا دقو « ردقلا ببسب هلملو نيبه ريغ

 نابح ناو دواد وبأو نيءعم نبأ هقثو رک الا ناکو لیعاسا وخآ یثعالا ركب وبأ ىحبصالا سبوأ نب هللا دبع

 اذه ريغ رخآ هنأ نظ هنأكف ثيدحلا عضي ىثعالا ركب وبأ هئافعض ىف یدزالا لاقو « ىئاسنلا هفضو ىنطقرادلاو

 . همالك رخ آ ىلإ ضع بذكو دسافلا نظلاب مجد اذه لاقف یدزالا ىلع درلا ىف بلا دبع نب ربع وبآ غلاب دقو

 هبقل قوكلا ىناخا ىع وبأ نمحرلا دبع نب ديحلا دبع ( ق تد م خ ) م هجام نیا الإ ةعامبا هب جتحا : تلق

 ةيعاد ناك دواد وبأ لاقو یوقل اب سيل ةرم لاقو ةقث ىاسفلا لاقو لقملا فيعض هنكل و ةقثث ناك نيعم نبا لاق زبمش

 هتياور نم نآرقلا لئاضف ىف ادحاو اثیدح ىراخبلا هل ىور امل : تلف . ىلجعلاو دعس نبأ هفعضو ءاجرإلا ىلإ

 لآ ريمازم نم ارامزم تيتوأ دقل لي ىنلا لوق یف ىءوم ىنأ نع ةدرب ىلأ نع ةدرب ىلأ نب هللا دبع نب ديرب نع

 هللاو لصأ هل ام الإ هل جرخ لف یوم لأ نع ةدرب ىلأ نع ىرخأ قيرط نم لسم هاور دق ثيدحلا اذهو دواد

 ليزن فوكلا طاوخلا بابش وبأ ىنانكلا عفان نب هبر دبع ( ق س د م خ) ه یناسذلا ىوس نوقابلا هل یورو . لعآ

 نع دمحأ نب هللا دبع لاقو هرمأ ی یر ملو لاق « ظفاغاب نكي مل ديعس نب ىحي نع ىنيدملا نب ىلع لاق نئادملا
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 : ةبيش نب بوقعپ لاقو « ةقث مربغو ريمت نباو رازبلاو دعس نباو ىلجملاو نيعم نبا لاقو سأب هئيدح ام هببأ
 ةعاملا جتحا : تاق . هثيدح ضعب ىف مع قودص : یجاسلا لاقو . یوقلاب سيل ىئاسنلا لاتو « هظفح ىف اوملکت
 (عخ) ه هراظنأو ةناوع ىبأك هنارقأ نم هريغ ىلإ ةيسنلاب وه امن ةفعض نم فيعضت نإ رهاظااو ىذمرتلا ىوس هب
 ىف فلاخي : دحأ لاقو . ینطقرادلاو ىلجعلاو نيعم نبا هقثو هتينكب روېشم ىدوآلا سيق وبأ ناورث نب نمحرلا دبع
 ناثيدح ىراخبلا حیحم نم ضثارفلا ىف هل : تاق . سأب هب سيل یناسنلا لاقو یوقب سيل متاح وبأ لاقو ثيداحأ
 فوقوم ثيدحلا نویس ال مالسإلا لهأ نأ امهدحأ دوعسم نبأ نع ليبحرش نب ليزه نع هتياور نم امهالک

 نب رباج نب نمحرلا دبع ( ع) ه ةعبرآلا هل یورو « ثيدحلا تخأو نبا تنبو ةنبا نع یموم وبآ لثس رخالاو
 . ام جت سیلو فعض هيخأ ةباورو هتیاور ىف دعس نبا لاقو امهريغو یاسنلاو ىلجعلا هقثو ىراصنالا هللا دبع
 یورو ةئاملا ثيدحلا ىف هلبق ىذلا لصفلا ىف هيلع مالكلا مدقت دقو « دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق
 خويش رابك نم ىرصبلا ةلس وبأ ةئاثملا ءاثلاب ىثيعشلا بيعش نب دامح نب نجرلا دبع ( ت خ) ٠ نوقابلا هل
 ىراخبلا هلع ىور : تاق . ىوقلاب سيل : متاح وبأ لاقو « ینطقرادلا هقثوو هب سأب ال : ةعرز وبأ لاق ىراخبلا
 هعبات دقو « ثيدحلا ضیا جرخن نأ انرمأ ةيطع مأ نع نيريس نب دمت نع نوع نبا نع زئانجلا ىف ًادحاو اثیدح
 « هريغو ًاضيأ ىراخبلا دنع ىرخأ قرط نم نيريس ن دن نع روبشم وهو یاسالا دنع نوراه نب ديزي هيلع
 ىئاسنلاو لجملا هقثو ىرهزلا بحاص یمیفلا رفاسم نب دلاغ نب نهرلا دبع ( قس م خ ) ه ىذمرتلا هل یورو
 قودص ىجاسلا ايركز لاقو خاص متاح وبأ لاقو ىرهرلا بامصأ نم بئذ ىبأ ناب ىئاسفلا هنرقو ىنطقادلاو للهذلاو
 ةلظنح نب هللا دبع نب ناهس نب نمحرلا دبع ( ق تدمخ ) هیذمرتلا الإ ةعاجلا هب جتحا : تلق . ریکانم هلو مدنع
 كاللا هتاسفف بنج وهو اديبش دحأ موب لتق ةلظنح وه ليسخلاو ليسغلا نباب فورعملا ىراصنالا رماع ىبأ نبا
 سأب هب سيل ةرم : ىئاسنلا لاقو ىنطترادلاو ةعرز وبأو اسنلاو نيعم نبا هقثو نيعباتلا راغص نم نجرلا ديعو
 سيل یدزالا لاقو خاص الاقو یو دمحأ هيف لوقلا ضر م اريثك مهيو ءىطخي ناك نابح نبا لاقو ىوقلاب سيل ةرمو
 هنم تبثأ وه نع هريغ ىلإ ةبسنلاب هل مهفيعضت : تلق . بتكيو هثيدح ربتعي نع وه ىدع نبا لاقو مدنع ىوقلاب
 حيرش وبأ ىرفاعملا دوم نب هللا دبع نب حيرشش نب نمحرلا دبع (ع) ه یناسفلا یوس ةعاملا هب جتحا دقو « هنارقأ نم
 ركنم : لاقف دعس نبا ذشو نايفس نب بوقعيو لجملاو متاح وبأو یاسلااو نيعم ناو دمحأ هقثو یناردنکسالا
 دقو « دمتعع سيل یدفاولاو بل اغلا ىف یدقاولا نم هتدام ناف اذه ىف دعس نبا ىلإ دحأ ىفتلي مو : تلق . ثيدحلا
 هثیدح ىف نيعم نبا نع ىرودلا : لاق ىندملا راد نب هللا دبع نب نجرلا دبع ( سد تخ ) ه ةعاملا هب جتحا

 یدبم نب نمحرلا دبع عمسأ مل ىلع نب وربع لاقو هنع ی ةياور هيفكيو ناطقلا ىحي هنع ثدح دقو « فعض ىدنع
 فلاخ : ىنطقرادلا لاقو « قودص ینیدلا نبا لاقو « هب جتحي الو هثیدح بتكي متاح وبأ لاقو « طق هنع ثدحي
 ركنم هيوريام ضعب لاقو « ثيداحأ هل دروأو لماكلا ىف ىدع نبا هركذو كورتع وه سيل و سانلا ىراخبلا هيف
 دواد وبأو ىنطقرادلا لاق اک ىراخبلا هب جتحا : تاق . ءافعضلا نم هثیدح بتکی نم ةلمج ىف وهو هيلع عباتي ال ام
 نم نوالئلاو عساتلا وهو « یراخبلا هنع جرخ ام هنم ركنتسا ىذلا ثيدحلا ركذ مدقت دقو « یذمرتلاو ىناسنلاو
 ىرصبلا مشاه نبا یوم ديعس وبأ «یرصیلا هللا دبع نإ نمرلا دبع( ق سد خ)ه اذه لبق ىذلا لصفلا
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 ناك دحآ نع ىليقعلا لاقو ءسأب هب ناك امو هاضرب دحآ ناک متاح وبأ لاقو نيعم نبا هقثو هتینکی رزپشم هکم لزا

 هتياور نم ادحاو امدح اياصولا ىف ىراخبلا هل جرخأ : تلق . ثيدحلا ىف مهي ناک : ىجاسلا لاقو « أطخلا ريثك

 نبا ةياور نم هجرخأ دقو ؛ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ةقدص ىف رم نبا نع عفان نع ةيريوج نب رخص نع

ضف ىف دواد وبأهل ىورو « ةعباتملا ىف الإ هل جرخأ ام هنأ نيبتف عفأن نع هريغو نرع
 ناو ىتاسنلاو راصنالا لئا

 نيثدحنا رابك نم روبشم ىدوعسملا فوكلا دوعسم نب هللا دبع نب ةبتع نب هللا دبع نب نمحرلا دبع (  ء ) و هجام

 :تلق . حي هعامسف دادغب ىلإ جرخي نأ لبق ةفوكلاب هنم عم نم : هريغو دحأ لاقو هريع رخآ ىف طلتخا هنأ الإ

 لاق , ءاقستسالا ثيدح ىف ةدايز ىف ركذ هل معن . اقلعم ایش هدنع هل را لو یراخبلا قیلعت ةمالع هيلع ىزملا لع

 ىنلا جرخ : لاق همع نع من نب دابع ع ركب بأ نب هللا دبع نع نايفس انثدح دمع نب هللا دبع انثدح : ىراخبلا

نیهلا لعج لاق ركب ىبأ نع ىدوعسملا ىنرخأو : نايفس لاق هءادر بلقو نيتمكر صف ةلبقلا لبقتسيو قست ب 9
 

 نوقابلا هل یورو .كلذ ىف هتداع ىلع ثيدحلا لصأ ىراخبلا دارأ اتو ربخلا ىف ةلوصوم ةدايز هذبف ىهتنا لامشلالع

 متاح وبأ هاوق هدج ىلإ بسني دقو « ىازملا ركب وبآ ةبيش نب كلملا دبع نب نحرلا دبع ( س خ ) ه سم ىوس

 نینلاب سيل ىنكلا ىف دمحأ وبأ مالا لاقو « فلاخ اعر : تاقثلا ىف نابح نبا لاقو دواد ىنأ نب ركب وبأ هفعضو

 ملاس نع ةبقع نب ىموم ثيدح وهو مب ىنلا ةفص رخاوآ ىف اههدحأ نيثيدح ىراخبلا هنغ ىور : تلق . مهدنع

 نع رخآ هجو نم ريبعتلا ىف هاور دقو « ثيدحلا نيبونذ وأ ابونذ عزن دقو « ركب ال عقلي ىنلا ايؤر ىف هيبأ نع

 نع بثذ ىبأ نبا نع كيدفلا ىأ نبا ینربخآ ةبيش نب نحرلا دبع انثدح : لاق ةمعطالا ىف امهيناثو . ةبقع نب .یسوم

 « بلاط ىلأ نب رفعج ركذ هيفو ثيدحلا ىنطب عبش ىلع هلي ىنلا مزلأ تنك هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع یرقلا

 هب بئذ يآ نبا نع رانيد نب مهاربا نب ل نع ركب ىبأ نب دحأ بعصم ىلأ نع رفعج لضف ىف هجرخآ دقو

 نبا هقثو دارقب فورعملا حون وبأ ناوزغ نب نجرلا دبع ( ت س د خال ه قاسنلا هل یورو هب جتحا ام هنأ نيبتف

 لاقو  قودص متاح وبأ لاقو ءسأب هب سيل حلاص نيعم نبا لاقو « دعس نباو ةييش نب بوقم و ريم ناو ىنيدملا

 كلام نع ثيللا نع هتياورلهنم باقلا ىف جلاختيو ءیطخم ناك تاقثلا ىف نابح نبا لاقو دارفإ هلو ةقث ىنطقرادلا

 نع نالم نب دايز نع ثيللا هاور الو هدنس ىف أطخأ : تلق . كيلاملا ةصق ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلا نع

 ليلخلا لاقو دحاو ريغو ىنكلا ىف دمحأ وبأ کام لاو كلام بئارغ ىف ىنطقرادلا هنيب السرم ۲۱) سابع نبا لوم دايز

 دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق . اذه ىنعي هيلع عباتي ال ثيدحن ثيللا نع درفني مدق ناوزغ وبأ

 بويأ نع امهالك نامبط نب مهاربا ةمباتمب مزاح نب ريرج نع هنع كرابملا نب هللا دبع نب دمع نع علما ىف هجرخآ

 اذکو السرم بويأ نع ديز نب داح هاورو « سامث نب سيق نب تباث ةأرما ةصق ىف سابع نبا نع ةمركع نع

 ثيدحلا وهو هلبق ىذلا لصفنا ىف ثيدحلا اذه مدقت دقو « ءاذحلا دلاخ نع نامبط نب مهارباو ىطساولا دلا

 ةركنم ظافلأ هيف ىرعشالا ىءوم ىبأ ةياور نه ثيدح ىذمرتلا دنع هلو یاسنلاو دواد وبأ هل یورو « نوناملا

 ىطقرادلاو رازبلاو یتاسفلاو نیعم نبا هقثو یفوکلا دمت وبآ یبراعا ذايز نب دمع نب نمحرلا دبع (ع) ه ملعأ هللاو

 . ةعفنلا ليجعتو بيذهتلا ىف اكةمجعلا نيشااو تحت ةانثلا ءايلاب شايع نب ىلوم باوصلا ( ) ١
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 یرادلا نابع لاقو هثیدح دسفتف ةرکنم ثيداحأ نيا وبا نع یوریو تاقثلا نع ثدح اذإ قودص متاح وبآ لاقو
 مه قودص ىجابلا لاقو « رمعم نم عمم هيلعن الو سلدب ناك هنأ انغلب هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاقو « كاذب سيل
 ىناثلا ىلعو نيكسلا ىبأ ىع نب ايركز ةمجرت ىف ایهدحآ ىلع انهن دق ةعب اتم نيثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق
 نيعم نبا هقثو دمع وبأ یثدلا ىلاوملا نأ نب نمحرلا دبع (  ء خ ) ه ةعاجلا هل یورو نايح نب خاص ةمجرت ىف
 مقتسم : ىدع نبأ لاقو « قودص : شارخ نبا لاقو « هب سأب ال متاح وبأو دحأ لاقو ةعرز وبأو ىئاسنلاو
 هجرخأ دقو « هدارفآ نم وه : تلق « ةراختسالا ىف رباج نع ردکنلا نب دم نع هثئيدح دحأ ركنأو ثيدحلا

 ةياحملا نم دحاو ريغ ةراختسالا كثيدح ىور دق « هدروأ نأ دعب ىدع نبا لاق « لبس هيف بطخلاو ىراخبلا
 هقثو دباعلا فوكلا محلا وبأ ىلجبلا معن ىبأ نب نحرلا دبع ( ع ) م نئسلا باحصآ و ىراخبلا هب جتحا دقو . ىهتنا
 ةثالث ىراخبلا دنع هلو ناخيشلا هدمتعا : تلق . فيعض نيعم نبا نع ةمثيخ ىبأ نبا لاقو یاسنلاو دعس نبأ
 (سدمخ)ه نوفاملا هل یورو ؛ دحاو ثيدح دحاو لك نع ر نباو ديعس ىنأو ةريره ىنأ نع ثيداحأ

 لسم نب ديلولا ريغ هنع ىور ام یهذلاو محدو متاح وبأ لات یرهزلا بامصأ نم یصحیلا رمث نب نمحرلا دبع
 ىف هل : تلق . ىوقلاب سيل : متاح وبأ لاقو فيعض نيعم نبا لاقو دواد وبأو « قرلا نباو ىلهذلا هقلوو
 رباج نب ديزي نب نمحرلا دبع ( ع) ه قاسنلاو دواد وبأ هل یورو « ةعباتم ىرهزلا نع دحاو ثيدح نیحیحصاا

 ریگانم ثيداحأ لوحکم نع ثدح ثب دلا فیعض هدحو ,رمالفلا لاقو « روبجلا هقث و تايثالا تاقالا دحأ قشمدلا

 هريغو ةماسأ وأ ةفوكلا لهأ هنع ىور ىذلا نأب بيطخلا ركب وبأ ظفاحلا كلذ بقعتو « ةف وكلا لهأ هنع اهاور
 ةفوكلا لمأ ىلع ثيداحألا كلت ىف لاف : لاق راج نبا نولوقيف نوطلغي اوناکو « ممن نب ديزي نب نحرلا دبع وه
 كلذ نم هريغو ةماسأ ىبآل عفوام نيب دقو : تلق . ةفث رباج نب ديزي نب نمحرلا دبعو هدج مسا ىف اومهو نيذلا
 هب جتحاو راج نباو ممريغو رازبا ركب وبأو هوبأو « دواد ىبأ نب ركب وبأو هخ ويش ضعب نع متاح ىبأ نبا

 ناك : تاقثلا ىف نابح نبا لاقو  قردص متاح وبأ لاق لمتسالا لسم وبأ سلوي نب نحرلا دبع ( خ ) ه ةعامجا
 : تلف . ثيدحلا بلاط ىف لحرو نوراه نب ديزيو ةنييع نبا ىلع یلمتسا : دعس نبا لاقو « هرمآ دمحي ال ةقعاص
 نب متاح نع هريغو ةزح نب مهاربا ةعباتمب ديزب نب بئاسلا دنسم ىف ءوض ولا ىف ًادحاو اش دح ىراخبلا هنع ىور
 ةمثألا هقثو فیئاصتلا بحاص تابثالا ظافحلا دحأ یناعنصلا ىريها عفان نب مامه نب قازرلا دبع (خم ) ه ليعامسا
 قشمدلا ةءرز وبأ لات دقو دحأ هيلع هقفاوب مو هيف طرفأ مالكب ماكتف هدحو ىربنعلا مظعلا دبع نب سابعلاال] مبلك
 نع ىرودلا سابع لاقو « قازرلا دبع لاقف ىناسربلا ركب نب دمع وأ قازرلا دبع جرج نبا ىف تبثأ نم دحل ليق
 ىل لاق ىنيدملا نب ىلع نع ةبيش نب بوقعي لاقو فسوب نب ماشه نم رمعم ثيدحىف تبثأ قازرلا دبع ناك نيعم نبا
 ثيدحلا ىف مبظقيأ ناك ىلهذلا لاقو « تبث ةقث امهالك بوقمب لاق ؛ انظفحأو انملعآ قازرلا دبع ناك فسوب نب ماشم
 « هب هومذام مظعأ وهو عيشتلا ىلإ هوبسن مسا الإ هنعاوبتک و نيلسملا تاقث هيلا لحر : ىدع نبا لاقو ظفحي ناكو
 مرثالا لاقو ريكانم ثيداححأ هنع اوبتك ةرخآب هنع بتك نمل رظن هيف ىناسنلا لاقو « هب سأبال هنأ وجرأف قدصلا امأو
 . نقاتيف نقلي ناك هناف هبتك ىف سيل امو حب وبف هبتك ىف ناك امو ءیشہ سيلف ىمع ام دعب هنم عم نم دحأ نع
 اماف نيتئاملا لبق هنم عم نم كلذ طباضو طالتخالا لبق هنم عمم نم ثيدح نم ةلج ىف ناخیشلا هب جتحا : تلق
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حساو دحآ نع مرثالا ىكح اف هيوبش نب دحآ هنم عم ايفو ريخت دق ناكف اهدمب
 ىبأ خویش نم ةفئاطو ىر دلا ق

 قرکلا اللا برح نب مالسلا دبع ( ع) « نوقابلا هل یورو نیتئامو نيناثلا برق ىلإ رخأت نم یاربطلاو ةئاوع

 ضمب نورکنتسپ نویدادنبلا ناك دازو < ىلجعلاو ىنطقرادلاو ةبيش نب بوقعب و ىذمرتلاو متاح وبأ هقثو ركب وبأ

 انك لبنح نب دمحأ لاو ساب هب سيل نيعم نب یی لاقو فعض هيف ناک دعس نبا لاقو هب ملعأ نويفوكلاو هثيدح

 . هيلا ىلجر ینامحت ام لاقف هيف كرابملا نبال ليقو « نيثيدح وأ ثيدح ىف الإ انثدح لوقي ال ناک اثیش هنم ركنن

نع هل ىراصنالا ةعبات قالطلا ىف امهدحأ ناثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق
 ءدادحإلا ىف ةيطع مأ نع ةصفح نع ماشه 

حاو ريغو ديز نب داح ةعبانمب نييرعشألاو ىموم ىبأ مودق باب ىف یزاغملا ىف ناثلاو
 ةبالق ىبأ نع بوبأ نع ملک د

 مزاح يأ نب زيزعلا دبع ( ع) ه نوفابلا هل یورو هب جتح مل هنأ نيبتف ىرعشالا ىموم ىنأ نع ىرجلا مدهز نع

 ثيدحلا باطب فرعي نكي مل : ليتح نب دمحأ لاقو لجملاو نيعم نباو یناسنلا هقثو ىندملا مات وبآ رانيد نب ةلس

تو « ابعمسب مو هيلا تعقو لالب نب ناملس بةك نالاقيو « ابعمس هنإ نولوقي مهنا هيبأ بتک الإ
 ةشيخ ىنآ نبا لا

 :لاقيو « ثيدحلا خاص :متاح وبأ لاتو هبتكب هيلا ىصوأ نايلس تام ايلف نابلس نم عم دق ناك یریب زلا بعصم نع

 ورم نب يجي نب هللا دبع نب زيزعلا دبع ( ق ت د خ ) ىةعامجلا هب جتحا : تلق . هنم هقفأ كلام دعب ةنيدملاب نكي مل

 دیکب نأ نب يبي ىلع متاحوبأ همدق یراخبلا خویش رابك نم ىندملا ىسي والا یرماعلا حرس ىفأ نب دعس نب سيوأ نبا

قيثثوت ىلع اوقفتا ليلخلا لاقو , ةجح : ىتطقرادلا لاقو ةبيش نب بوقم, هقثوو قودص وه : لاقو أطوملا ىف
 نكل ه

 هن ال رظن هيفف اذه ىنع ناک ناف فيعض ىسيوالا زيزعلا دبع لاق  دواد ىنأ نع ىرجألا ديبع ىبأ تالاؤس ىف عقو

 قفتا رخآ فعض وأ ابف مو هل ةئيعم ةياور فیض هلعلو هنع لاخلا نوراه نع یورو « رخآ عضوم ىف هقثو دق

 ليزن ىومآلا ناورم نب زیزعلا دبع نب رع نب زیزعلا دبع ( ع ) ه دودم حرج وبف ةلما قو ‹ همسا ىف هعم

 ىكحو فالتخا هيف سانلا نيب سيل دازو راع نباو ةعرز وبأو ىئاسنلاو دواد وبأو نيعم نبا هقثو ةئيدملا

 تبث وه نيعم نب ىحي :لاق دقف الإ و ظوفحلا ةعس كلذب ىنعي ظفحلا لهأ نم وه سيل : لاق هنأ دحآ نع یاطخ |

 فیض رپسم بأ نع غبصألا نب نومیم لاقو « هثیدح بتكي متاح وبأ لاقو ‹ اريسي ایش ىور
 لاقو  تیدحا

 ىف دحاو ثيدح ىوس یراخبلا ق هل سيل : تلق . ةقث وهو زيزعلا دبع انثدح معن وبأ انثدح نایفس نب بوقعا

س ةنيدملا ىف سيلو رثلا میرحت لزن : لاق رمع نبا نع عفان نع هنع رشب نب دم ةياور نم ةدئاملا ةروس ريسفت
 ىو

م نب زیزعلا دبع ( ع ) ه نوقابلا هل یورو باطخملا نب رمع تبدح نم دهاش اذغو ثيدحلا ةبرشأ ةسمخ
 يبأ نب د

 ناك : دحأ لاقو « ینیدلا نب ىلعو نيعم نب ىحي هقثو « نئدحا ريهاشم دحأ یندلا دمج وبأ یدرواردلا ديبع

 ءىطخيف مهيتك نم أرقي نکو مو سانلا بتك نم ثدح اذإ و حيحص وهف هباتک نم ثدح اذإو بلطلاب افورعم

رز وبأ لاق وربع نب هللا ديبع نع امور رمع نب هللا دبع ثيدح باق اء رو
 نم ثدح ارو ظفحلا ءىس ناك : ةع

 لاقو هب جتحال متاح وبأ لاقو ركتمربع نب هللا ديبع نع هثیدحو سأب هب سيل ىئاسفلا لاقو ءىطخف .یسلا اظفح

 ىور : تلق . طلغي ثيدحلا ريثك ةقث ناك دعس نبا لاقو < مولا ريثك هنأ الإ ةنامالاو قدصلا لهأ نم ناك :یجاسلا

 ىف قياعتلا ةغيصب اهدروأ هنكل هدرفأ ةريمي ثيداحأو هريغو مزاح ىبأ نب زیزملا دبعب اهبيف هت رق نيثيدح ىراخيلا هل

قثو ىرصبلا راتخلا نب زيزعلا دبع ( ع ) ه نوقابلا هب جتحاو تاعباتملا
 لافو هريغو دينجلا نبا ةياور ىف نيعم نبا ه
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 ىناسنلاو قراا نباو ىلجعلا هقثوو ةقث ثيدحلا ىوتسم : متاح ودأ لاقو ءىكب سل هنع ةمثيخ ىنأ نبا ةياور ىف

 ىف هلوقب نيعم نبا دارم نأ ىسافلا ناطقلا نبا ركذو ةعاجلا هب جتحا : تاق . ءیطخت : تاقثلا ىف نابح نبا لاقو

 ىئارحلا ديعس وبأ ىرزجلا كلام نب ميركلا دبع ( ع) ه ادج ةليلق هثیداحا نأ ىنمي ءىشب سيل تاياورلا ضعب
 لجال لماكلا ىف ىدع نبا هركذو . تبث ةقث: نيعم نبا لاقو « تبث : ىنيدملا نبا لاقو « ةمثألا هقثو تابثالا دحأ

 كلذب ىع : ىدع نبا لاقو ءىدر ءاظع نع ىررجلا مرکسلا دبع ثيدح : لاق هنأ نيعم نبا نع ىرودلا ةياكح

 ةميقتسم هثيداحأف عرکسلا دبع نع تاقثلا ىور اذإو : لاف اءرضو ثدح الو ابلبقي عقم ىنلا ناك ةشئاع ثيدح

 اعضوم الا ءاطع نع هتباور نم ىراخبلا جرخ ۸ : تلف . لغبلا محل ىف ءاطع نع هثيدح ناطقلا یی ركنأو

 ىذلا كراش كم ليزن ىرصبلا ةيمأ وبأ قراخلا ىلأ نب ميركسلا دبع ( ق س ت ) ه ةعاجلا هب جتحاو اقلعم ادحاو

 وبأ هركذ دقو « ثيدحلا ةمتأ دنع كورتم ةيمأ وبأو امهيف رمآلا هبتشاف هنع ةياورلا قو « هخوبش نم ريثك ىف هلبق

 نبأ نع سواط نع ناس نع ةنييع نب نايفس ثيدح ىف تعقو ةدايز لجأ نم ىراخبلا لاجر ىف ىجابلا ديلولا
 نمو ضرال او تاوايسلا ميق تنأ دحا كل مبللا : لاق « دجبتي لیلا نم ماق اذإ لتي هللا لوسر ناك : لاق « سابع

 ةيمأ وبأ ميركلا دبع دازو : نايفس لاق ؛ هرخآ ىف : لاقو دجبتلا باتك ىف ىراخبلا هدروأ ثيدحلا دا كلو نييف

 هدنع لصح اک هدروأ او هب جاجتحالا ىراخيلا دصم لو , هللاب الإ ةوق الو لوح الو سواط نع یم

 نمحرلا دبع ةمجرت ىف لمعلا اذهب هيبش هل یضم دقو « كلذ ىف هتداعك نامیلس نع ثيدحلا لصأب وه امنإ هجاجتحاو

 لئاوأ قو «قفوملا هللاو هنم دیج كلذ سيلو یراخنلا قيلعت ةمالع هتجرت ىلع بيذبتلا ىف ىزملا لعو ىدومسملا

 نا وه اذه ميركلا دبع نأ مبضعب معزف امسقم عم هنأ حركلا دبع ینربخآ جرج نبا نع ماشه قيرط نم یزاغلا

 یومالا يحب نب ديعس قيرط نم ميعن ىلأ جرختسم ىف هب احرصم ءاج اک ىرزجلا وه لب كلذك سیلو قراخلا ی
 وه ليقف تامیاتلا ىف دهاحب نع ميركلا دبع نع ةنييع نبا ةياور نم اثیدح لسم یورو « جرج نبا نع هيبأ نع

 بلاط نب لاعتملا دبع (خ ) ه هجام نباو ىذمرتلا هل جرخأو هفعضو اثیدح ىئاسذلا هل یورو اذه لیقو  ىررجلا

 یرادلا ناثع نع لقنو « لماکسلا ىف ىدع نبا هدروأو اههريغو ةبيش نب بوقعيو ةعرز وبآ هقثو یدادنب خيش

 ىف خرصب سيل اذهو : تلق . ءىشب اذه سيل : لاقف بهو نبا نع اذه ثيدح نع نيعم نب ی لأس هنأ

 : ةقث لاقف لاعتملا دبع نع نيعم نبا لأس اذه ناثع نأ اذه ىوقيو هسفن ثيدحلا دارأ نوكي نأ لاتحال هفيعضت

 . جحلا رخاوآ ىف ادحاو اثيدح ىراخبلا هنع ىور امثإو . ىهتنا نيعم نبا نع روصنم نب قلاخلا دبع لاق اذکو

 دبع ةعباتع جرفلا نب غبصأ نع اضيأ جحلا ىف هنيعب ثيدحلا كلذ ىور دقو  باوبآ ةسمخب ةرمعلا باوبأ لق

 نبا لاقو قدصلا هلع یمیش متاح وبآ لاقو « ىلجملا هقثو ىفوكلا نيعأ نب كلملا دبع ( ع ) ه ملعأ هتلاو لاعتملا
 ةنييع نب نايفس ثيدح يوس نيحيحصلا ىف هل سيل : تلق . کرت مث هنع ثدحي ىدبم نبا ناكو ءیشب سيل نيعم

 لام ىلع فلح نم ثيدح ركذف دوعسم نبا تعم لوقي اقيقش اعم نيعأ نب كلملا دبعو دشار ىنأ نب عماج نع

 ىعمسملا حابصلا نب كالا دبع ( ق س م خ ) ه نوقابلا هل یورو ىراخبلا حیف نم ديحوتلا ىف وه لسم ءىرما

 ناک : هيف لاق هنأ ىليلخلا نع لقنف نازبلا بحاص هركذو خاص متاح وبأ : لاق ةبعش باحصأ نم دمع وبأ ىرصبلا

 ذاعمب انورقم تاوعدلا ىف هدروأ « دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل رآ لو مم حرج اذهو ثيدحلا ةقرسب امهتم
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 اضيأ هدروأو یدعو ىاياطخ یل رفغا مبللا هلوق ىف هيبأ نع ىموم ىلأ نبا نع قحسا ىنأ نع ةبعش نع ذاعم نبا

 روبشم ىفوكلا ريمع نب كلملا دبع ( ع ) ه هجام نباو ىئاسنلاو لسم هل یورو قحسا ىنأ نع ليئارسإ ثيدح نم
 ناك ىدبم نبا لاقو ريم نباو ىئاسذلاو نيعم نباو ىلجملا هقثو رمعو ةباحصلا نم ةعامج قل نيثدحلا رايك نم

 كلملا دبع ىدهم نبا ىنع امن و هتوم لبق هظفح ريغت ظفاع سيل متاح وبأ لاقو كلملا دبع ظفح نم بجعي ىروثلا
 هنأ الا ةقث نيعم نبا نع قرا نبا لاقو « ظافملا هيلع فلتخت ثيدحلا برطضم لينح نب دمحأ لاقو « ناملس ىبأ نبا

 نمو جاجتحالا ىف هنع ءامدقلا ةياور نم ناخيشلا هل جرخأو ةعاملا هب جتحا . تلق . نيثيدح وأ ثيدح ىف أطخأ
 لو نينس ثالثو ةنام شاع هنال هنس ربكل هظفح ريذت هنأ هيلع بيع امتإو تاعباتملا ىف هنع نيرخأتملا ضعب ةياور

 بامصأ تبثآ نيعم نبا لاق : ىرصيلا ىدبعلا دايز نب دحاولا دبع (خ) ه نابح نبا الو لماكلا ىف ىدع نبا هركذي

 هقثوو هنم هلا بحأ ةناوع وبأو ةقث دحاولا دبعو دايز نب دحاولا دبع مث ةيواعم وبأ مث نايفسو ةبعش شمالا

 هنأ مهيب فالخ ال ربلا دبع نبا لاق تح ىنطقرادلاو ىلجملاو دواد وبأو ناسنلاو دعس نباو متاح وبأو ةعرز وبأ

 تنكو طق اثيدح بلط هتيأر ام لاق هنأ هنع ىنيدملا نبا ىورف هنيل ىلا ناطقلا نب یحم راشآ دقو لاق اذك تبث ةقث
 مةعامجإ هب جتحا دقو باتك بحاص ناك هنال حداق ريغ اذهو :تلق . افرح هنم فرعي الف شعالا تبدع هرک اذآ

 دوم ناك ديمح نب حلفأ لاق كلملا دبع نب ديزي ةفالخ ىف ةئيدملا ريمأ ناك : ىرصبلا هللا دبع نب دحاولا دبع ( | خ)

 ةلثاو نع دحاو تیدح حیحصلا ىف هل : تلق . هب جتح ال متاح وبأ لاقو اههريغو ىنطقرادلاو ىلجعلا هقثوو ةيالولا

 دادحلا ةديبع وبأ لصاو نب دحاولا دبع ( س تد خ) ه ةمهرآلا هل یورو مب ام ىنلا ىلع بذکلا ىف ظیلفتلا ىف

 لاقو افيعض نوكي نأ ىشخأ دمحأ لاقو ةتبلا أطخ هيلع انذخآ انأ لعأ ام نيتبثملا نم ناك نيعم نبا لاق هتينكب روهشم

 دواد وبأو نايفس نب بوقعيو ةبيش نب بوقميو لجملا هقثوو احيحص هباتك ناك نكل ظفح بحاص نكي مل اضيأ
 سفأ نع ىرهزلا نع داور ىبأ نب نع نع هتياور نم ةالصلا ىف دحاو ثيدح حيحصلا ىف هل : تلق . مريغو

 ديعس نب ثراولا دبع ( خ) ه یذ.مرتلاو ىئاسنلاو دواد وبأ هل یورو ناثع نع ىناسربلا ركب نب دم هيف هعبات
 ىلا مجری ناطقلا ديعس نب ىحي ناكو هظف- ىلع ةبعش ىنثأ مالو نیئدحا ريهاشم نم یرصبلا ةديبع وبأ ىروئنتلا
 ةعرز وبأ هقثوو بويأ ىف ةيلع نبا لع ةرم قر م هدف درو رعبا خرجت فا نم: نيعم نبال لیقو هظفح

 ىلع يأ نع دواد وبأ رکذو ةسلس نب دامح نم تيثأ وه دازو متاح وبأو ىلجعااو ريم نباو دعس نباو یاسنلاو
 بوذكم ثراولا دبع نب دمصلا دبع لاق ىراخبلا لاق « ردقلاب لوقلا لجال هنع ممابني ناك ديز نب دامح نأ ىلصوملا
 تعم لوقي دلاخ نب ةر ده تعم دمحأ نب ىلع انثدح ىجاسلا لاقو . اعيش طق ردقلا ىف لوقي هنم تعم امو ىبأ ىلع

 یذلا لب هنع عجر هنأ لمتحي : تاق . ردقلا الا هنم عضوام ىجاسلا لاق طق لازتءالا تيأر ام لوقب ثراولا دبع
 ةئأو « هنع تثدح ام قودص هنأ لعآ ىنأ ال ول لوي ناک هناف ديبع نب ورمع ىلع هئانث لجال هب هوم ١ مرنأ ىل حضتا

 (E) ةعامجا هب جتحا دقو تراولا دبع مهنا انه نف هتسلاج نع نوهنيو ديمع نب ورع نویذکب اوناک ثيدحلا

 نب ی نع باتك ايدلا ف سيل ىنيدملا نب ىلع لاق تايثاآلا دحأ ىرصبلا دم E هللا دم دبع نب باهولا دبع

 فعض هيف و هل دعس نا لاقو نورخآو نيعم نب ی و ىلجعلا هق وو باهولا دبع بانک نم حصآ یراصنالا دعس

 مركم نب ةبقع لاقو ةرخآب طلتخا نيمم نبا نع ىرودلا سابع لاق طالتحالا نم هيلع مقنام كلذب ىنع : تلق
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 رثكب لو ةعاجلا هب جتحا : تاق . ل-ةعبال ناك تح طاتخا ىلع نب ورمع لاتو نيذس ثالث هتوم لبق طاتخاو

 طلتخا ال هنآ ىليقعلا لقن لب هريغو ىلع نب ورممک هطالتخا لبق هنم حمس نبع هل جرخأ امن هنأ رهاظلاو هنع ىراخبلا

 هقثو « ركب ابأ ىنكي هيقفلا ىرصملا رفعج ىبأ نب هللا دیبع ( ع) ه ه لعآ ناو اثیش طالتخالا ىف وري لف هلهأ هبجح

 نازيملا بحاص لقنو ادباع املاع ناک سنوي نبا لاقو دعس نباو یاسنلاو متاح وبأو هنع هنبا هللا دبع ةياور ىف دحأ

 ( ع ) و ةعامجا هب جتحا دقو صوص ءیث ىف هلعلف دمحأ نع كلذ حص نإ : تاق . ىوقب سيل لاق هنأ دخأ نع

 هب سأب ال متاح وبأو نيعم نبا لاق نيثدصحملا ءالبن نم وهو هتينكب روبشم ىلع وبأ ىنحلا ديجلا دبع نب هللا دبع
 هب جتحاو ركنع سيل هب درفت اًديدح 4 دروآو ءافعضلا ىف ليقعلا هجرخأو دحاو ريغو ینطقرادلاو ىلجملا هقثوو

 نم عم ىراخبلا خویش رابک نم ىفوكلا دمت وبأ مالوم ىسبعلا راتخا ىأ نب یسوم نب هللا ديبع ( ع ) ه ةعامجا

 اقودص ةقث ناك دعم نبا لاقو نورخآو ةبيش ىبأ نب ناثعو ىلجعلاو متاح وبأو نيعم نبا هقثو نیمباتلا نم ةعامج

 دحآ هيلع باعو سانلا نم ريثك دنع كلذي فعضو ةركنم عيشتلا ىف ثيداحأ ىوريو عيشتي ناو ةئيهلا نسح

 نايفس عماج هدنع ناك نيعم نبا لاقو ليئارسا ىف مهتبمثأ ناك متاح وبأ لاقو هتدابعو هفشقت عم عيشتلا ىف هولغ

 ه نرقابلاو وه هب جتحاو اًئيش ىروثلا نع هتياور نم ىراخبلا 4 جرغن ل : تلق . هيف فعضتسي ناكو ىروثلا
 لاقو هلو سانللام ىردأ امو هنن دح حصأ ام لاقو دمحأ هو قوكلا نجرلا دمع وبأ بيبص نب ديمح نإ ةديبع

 نكي مل ةبيش نب بوقعد لاقو هفعض ةرمو هثيدح حصأ ام ةرم ىنيدملا نا لاقو تخم هل سیل و سأب هبام نيعم نبأ

 هثدح بدالا ىف اهدحأ ثيداحأ ةثالث حيحصلا ىف هل : تلق ٠ نور أ هقثوو ىوقلاب سيل ىجاسلا لاقو ظافحلا نم

 رب رج ةياور نم ةرابطلا ىف هدنع وهو امهف نم بذعي نيذللا نيريقلا ةصق ىف سأبع نبا نع دهاجب نع روصنم نع

 نم ذوع ىنإ مبللا هلوق ىف هيبأ نع دعس نب بعصم نع ريمع نب.كلملا دبع نع هثیدح ءاعدلا ىف اناث . روصنم نع

 نع هثيدح جحلا ىف ۱۳۱8۰ كلملا دبع نع ةدئازو ةبعش ةياور نم اضيأ ءاعدلا ىف هدنع وهو ثيدحلا نبجلاو لخبلا

 ةياورلا نأ الإ هدنع درف ثيدح اذهو رصعلا دعب ةالصلا ىف ةشئاع نع ريبزلا نب هللا دبع نع عيفر نب زيزعلا دبع

 ىرزجلا ريشب نب باتع ( تس د خ ) ه ةعبرالا نئسلا بامسأ هل یورو قرط نم هدنع ةيورم كلذ ىف ةشئاع نع

 دمحأ نع دواد وبأ لاقو ىوقب سيل قاسنلا لاقو ىنطقرادلاو نيعم نبا هقئوو فيصخ ىف لمنح نب دمحأ هفعض

 ىف امهدحأ نيثيدح ىوس یراخبلا ىف هل سيل : تلق . هئيدح ىلع انيرض ىنيدملا نبا لاقو ةرخآب ىدبم نبا کرت

 هخيشل ةزمح ىنأ نب بيعشو ةنييع نبا ةعباتمب هجرخأ ةرذعلا نم قالعالا ف نصع تنب سيق مأ ثيدح بطلا
 ل هللا لوسر نأ هنع هلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ثيدح ماصتعالا ىف امهناث. ىرهزلا نع مهثالمث دشار نب قحا

 اذه بيعشإ انورقم هجرخأ ثيدحلا هللا ديب انسفنأ امن هللا لوسراي تلقف ىلع لاق نولصت الأ لاقف ةمطافو هقرط

 نم ىرصملا ىع وبأ ىمهسلا خاص نب ناثع ( ق س خ) ه ىذمرتلاو یناسنلاو دواد وبآ هل یورو هدنع هلام عيمج

 ناک و حيجب نب دلاخ عم بتكي ناك ةعرز وبآ لاقو خيش مثا> وبأ لاقو ینطقرادلاو نيعم نبا هقثو یراخبلا خویش

 نب دلاخو ثيللا بتاك خاص نب هللا دبعل ىرج هئيعب اذه : تاق . هب اولبف خيشلا نم اوعمسي ملام مهلع ىلع دلاخ

 هوعمس ام ةباتك اودارأو هنم اوعمسف خيش دنع اوعمتجا اذا ءالؤه ناكو ةعرسب ظفحي ناكو اباذک ناك اذه حيجب

 مهف تلخدف هيف سيلام هيف ديزي ناكف لصالا نم وأ هظفح نم امآ « ماع دلاخ ءالمإ ىلع كلذ ىف اودمتعا
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 امأو ةبيتق ةلالج عم هعم ديعس نب ةبيتقل عقو هنيعب اذه لثم نأ ک اهلا رکذ دقو ةبجلا هذه نم ةلطابلا ثيداحآلا

 ناف الوأ امأ هيف حدقي الف اص نب ناثع كرت هنأ اص نب دحآ نع نيدشر نب جاجحلا نب دمي نب دمحأ هاور ام

 حضاو نايبب الإ هيف هلوق لبقي الف نامثع نارقآ نم ملاص نب دمحأف ایناث امأر اذه ىف دب قو ال فيعض ندشر

 یعدیال هنأ هریغ میف ملكتو همیقس نم ممردح حير ديمو یراخبلا مییقل نيذلا خویشاا ءالزم لاثمآ ىف ك-حلاو

 هحیحم ىف اذه ناثمل جرخأ ام هنأ كلذ ىلع ليلدلاو هتحص هل نيبتام الإ مهل جرخال هناف هطرش نم مهئيداحأ عيمج نأ
 نب رمع نب نائع ( ع ) ه هجام نباو یئاسنلا هل یورو ةرقبلا ةروس ريسفت ىف ةعباتم اهدحأ ثيداحأ ةثالث ىوس

 نب ىحي ناك ملاح وبأ لاقو نورخآو دعس نباو لجملاو نيعم نباو دمحأ هقثو تابثآلا دحأ یرضیلا ىدبعلا سراف

 تنعتلا ديدش ديعس نب ىحيو هب جتحا ديعس نب یجب نأ ىنيدملا نب ىلع نع یراخبلا لقن دق : تلف . هاضريال ديعس
 هقثو ىرصبلا ىسارلا ثايغ نب ناّمع ( سد م خ) م ةعامبا هب جتحا دقو هنارقأ نم ناك نم امسال لاجرلا ىف

 نب ىحب ناک ىنيدملا نباو نیعم نبا لاقو اًمجرم ناك دمحأو دواد وبأ لاقو یئاسنلاو دمحأو نيءم نباو ىلجعلا

 اقلعم دحاو عضوم یوس ةمركع نع ىراخبلا هل جرخ مل: تلق . ةمركع نع ريسفتلا ىف هثيدح فعضإ دیعس

 فقلا ثیدح یسوم ىبأ نع ناهع ىبأ نع هنع ديعس نب ىع ةياور نم بدالا ىف هجرخأ رخآ اثيدح هل یورو

 یورو نابع ىبأ نع محلا نب ىلعو مصاعو بويأ هدنع همیاتو هنع ةماسأ ىبأ ةياور نم اضيأ رع لضف ىف هاورو
 لاقو ثيدحلا مقتسم لاقو نابح نبا هقثو ىرصبلا راطملا دقرف نب نامع ( ت خ ) ه یاسللاو دواد وبأو لسم هل :
 ىنطقرادلا لاقو هيف نوماکش یدزالا حتفلا وبأ لاقو نارقش كثددح وهو اركنم اًثيدح ىور ىزارلا متاح وبا

 نع ماشه نع امهالک ریمن نب هللا دعي انورقم هجرخأ دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا دنع هل سيل :تلق « تالا فل اخي

 هيف لاق كفإلا ثيدح ىف رخآ هل رك ذو (ففعتسیلف اينغ ناك نمو  یلاعت هلرق ىف عویبلا رخاوأ ىف ةشاع نع هيبأ

 ماشه نع ةدبع ثيدح نم هلصوو كثيدحلا .ةشئاع دنع اناسح تيبس هيبأ نع ماشه نع دقرف نب ناهثع نع دم لاق

 ظافحلا دحأ ىفوكلا ةبيش ىبأ نب دمع نب نامع ( سد م خ ) ه هبرفتساو نارقش ثيدح ىذمرتلا هل جرخأو

 ركب ابأ نأ الإ ركب ىبأ هيخأ نم ربکآ ناك متاح وبأ لاقو ةعامجو ىلجعلاو ريم نباو نيعم نب. ىحي هقت و رابكلا
 تیداحأ ىبأ ىلع تضرع دمحأ نب هللا ديع لاقو اريخ الإ تملع ام دمحأ نع مربالا لاقو قودص ناغعو فيعض

 ىلا ثيداحالا بيطخلا عبتتو ثيداحالا هذه نم *یشل هسفن قیطت ركب ابأ ىنعي هوخأ ناك ام لاقو اهركفأف نائثمل

 ىف نآرقلا نم امف ةريثك ءايشأ فيحصتلا باتك ىف یتطقرادلا هل ركذو اف هرذع نيبو نامع ىلع دمحأ اهركنأ

 وبأ نذؤملا مج لا نب ميلا نبا ناثع ( س خ) ه ىذمرلا ىوس ةعاجلا هل ىور نآرقلا ظفحي ناك ام هنأك هريسفت

 لاقو « أطخلا ريثك اقودص ناك ىنطقرادلا لاق ةرخآب نفلتي ناک هنأ ريغ اقرودص ناك متاح وبأ لاق , ىرصبلا ورمع
 لضف ىف ةريره ىبأ ثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق . هنع ثدح مو تبثب سيل هنأ هيلا ًاموأف دمحأ دنع ركذ ىجاسلا

 جرج نبا نع هنع للهذلا وهو دمع نع رخآ اثيدح.هل یورو ارصتخو الوطم هنع عضاوم ىف هركذ ىسركلا ةیآ

 دمحأ هقثو روبشملا ىعباتلا فوكلا ىراصفالا تباث نب ىدع ( ع ) ه ةعباتم وهو هنم هعامسب حرص معلا ىف رخآو
 مام] ناكو قودص متاح وبآ لاقو نيعم نبا لاق اذكو عیشتلا ىف ولغي ناك لاق هنأ الا ىنطقرادلاو ىلجملاو ىئاسنلاو

 هب جتحا : تلق . نيعافرلا نم ناك ةبعش نع نافع لاقو دصقلا نع لئام ىاجزوجلا لاقو مهيضاقو ةعيشلا دجسم
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 ليقو یفوکساا ىنقثلا كلام نب بئاسلا نب ءاطع ( ع خ ) ه هتعدپ یرقب ام “یش حیحصلا ىف هل ج رخأ امو ةعاجلا
 نأ ةمثآلا مالك عوم نم ىل لصحت و كلذ ببسب هوفمضف طاتخا هنأ الإ تاقثلا ةاورلا ریهاشم نم ديزب هدج مسا

 نم عيمج نأو طالتخالا لبق هنع ديز نب دامحو بويأو ةدئازو ةيواعم نب ريهزو ىروثلا نايفسو ةبعش ةياور
 ثيدح ىراخبلا ىف هل هيف مهوق فلتخاف ةلس نب دامح الإ هطالتخا دعب هنال فعض هثيدحف ءالؤه ريغ هنع ىور

 ىف وهو تابثالا دحأ ةيشحو ىلأ نب رفعج رشب ىبأب نورقم ضوحلا ركذ ىف سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع
 یراخبلا لاجر ىف هركذ نم تملع ام هيف فاتخم روپشم ىناسار خلا لسم ىبأ نب ءاطع ( | ء م ) رثوكلا ةروس ريسفت
 اذه لبق ىذلا لصفلا ىف نیناقلاو یدالا ثيدحلا ىف اهانرکذ ىتلا ةصقلاب قلعتو بيذهتلا ىف هركذ هناف یزلا ىوس
 هقثو سن ىلوم ذاعم وبأ ىرصبلا ةن وميم ىبأ نب ءاظع ( ىت س م خ ) ه ملعأ هللاو هعز ام عطقي ام ابف سیلو
 ۰ ردقلا یرب ناك دحاو ريغو ىراخيلا لاقو رکشام ضد هثيداحأ ىف ىدغ نا لاقو ةعرز وبأو قاسذلاو نيعم نبا

 نب نافع ( ع ) ه ءاجنتسالا ىف سنأ نع هثیدح ىوس ىراخبلا ىف هل سیلو ىذمرتا ىوس ةعاجلا هب جتحا : تلق
 اوقفتا هنع هباععأ نم ةعامج نع ثدحو اريسي اثیش هنع یورو ىراخبلا هيقل تابثالا تافثلا رابك نم راغصلا سم

 نب دمحأ لئسو نيتم نقتم ةقث متاح وبأ لاقو ىنفلاخ نم ىلابأ ال نافع ىنقفاو اذا ناطقلا ىحي لاق ىح هقيثوت ىلع
 برح نب ناملس لوقل لماکسلا ىف ىدع نبا هركذو عباتم ىلا جاتح نافعو لاقف اذك ىلع نافع عبات نم لبنح

 رركيام ةرثك نم ارارم هساحب نم نافع ماقأ ةبعش تبار ىضوحلا ورع وبأ لاق دقو ةبعش نع طبضي نافع ناك ام
 نيذلا هنارقأ ىلا ةبسنلاب ةبعش نع طبضبال ناك هنأ ناياس لوق نأكو هلمحت ىف هتبثت ىلع لدي اذهف : تلق . هيلع
 لاقو بانكلا ىف نافع لاجر نم ره اف نافع نم ظفحأ ناك ناو یدېم نب نيعم نب ىح لاق دقو ةعرسب نوظفح

 وبأو نافع فلتخا اذا نيم نبال ليقو رطسا ةسمخ ىلع برضيف فرح ىف كشپ ناك لجر ىف لوقآ ام ینیدلا نبا
 ليقع (ع)ه ةعامجا هب جتحا ادج ريثك هناقتا ىف مالكلاو نافع لوق لوقلا : لاق نم لوق لوقلاف تبدح ىف ديلولا

 ةياكح دعس نب ميهاربا ةمجرت ىف مدقت دقو ةعاججا هدمتعا ىرهزلا ياحصآ نم تابثالا تاقثلا دحأ لبالا دلاخ نبا

 نبا یوم هللا دبع وبأ ةمركع ( عام ميهارباو ليقع نييلت ناطقلا دیعس نب یی ىلع هراکن] ىف لبنح نب دمحأ

 ريبج نب ديعسإ انورقم جحلا ىف دحاو ثيدح یوس هل جرخ ملف لسم رتو نئسلا بادأو ىراخبلا هب جتحا سابع
 نب رفعج وبأ مهتم ةمركع نع بذلا ىف اوفنصو كلذ 26 نم ةعامج بقعت دقو هيف كلام مالک لسم گرت او
 دقو مريغو را دبع نب رمع وبأ و نابح نب متاح وبأو هدنم نب هللا دبع وبأو ىزورملا رصن نب دمو ىربطلا رب رج

 نم لاوقأ اماف لاكلا بیذهتا ىرصتخ نم هتمجرت ىف كلذ تيفوتسا دق تنك ناو انه هيف ليقام صخلا نأ تيأر
 هنأب هيف حدقلا ىلعو جراوخلا ىأر یر ناك هنأب هيف نعطلا ىلعو بذكلاب هيمر ىلع ءايشأ ةثالث ىلع اهرادف هاهو
 رضت الف هيلع تقبل ناف ةعدبلا امأف « هيف هب نعط ام عيبمج اهلع رودي ةثالثلا هج وألا هذوف ءارمالا زئاوج لبقي ناك
 روبمجو ديدشتلا لهأ دنع الإ اضيأ حدقب الف زئاوجلا لوبق امأو « هيلع تبثت مل اهنأ عم ةيعاد نكي مل هنال هثيدح
 هنأو مطاوفآ ةياكح دعب هدر هوجو نیبنسف بيذكتلا امأو « ربلا دبع نبا كلذ ىف فنص اک زاوجلا ىلع معلا لهآ
 ىلع بذكتال عفانل لاق هنأ رع نبا نع ىورام اهدشأف لاوقأ هيف لر لا هجو لاف هتیاور یف حدق هنم یش نم مزليال
 نع كلذ ىور دقف هالوم دربل كلذ لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع يورام اذكو سابع نبا ىلع ةمركع بذك اک
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 نأ كفلبآ اکلام تلاس عابطلا نب یسیع نب قحسا لافو بیسلا نب ديعس نع هيبأ نع ميهاربا نب دعس نب میهاربا

 كلذ لاق بيسملا نب ديعس نأ ىنغلب نكلو ال لاق سابع نبا ىلع ةمركع بذك اک دلع بذكتال عفانل لاق رمع نبا

 ديقم ةمركعو سابع نب هللا دبع نب لع ىلع تلخد دايز ىبأ نب ديزي نع ديملا دبع نب ريرج لاقو هالوم درب

 نبا لئسو ىلع ىلع لخد هنأ ثراحلا نب هللا دبع نع اضيأ اذه یورو ىبأ ىلع بذكي هنإ لاق اذبلام تاقف هدنع

 ةمركع نإ بيسملا نب ديعسل تلق ىناسار لا ءاطع لاقو باذك هنكلو ةنجلا لخدب نأ ىنءوسيام لاقف هنع نیریس

 ةمركع نإ ءاطمل تلق ةفيلخ نب رطف لاقو ناثیم بذك لاقف مر وهو ةنوميم جوزن لس هللا لوسر نأ معزي

 دبع لاقو ءالخلا نم تجرخ نإو نيم | ىلع جسما لوقي سابع نبأ تم بذك لاقف نيفخلا باتكلا قبس لوق»

 لثمأ نإ لوقي سابع نیا تعم بذك لاقف ضرالا ىرك هرك ةمركع نإ بيسملا نب ديعسل تلق ىزرجلا ميركلا

 نب ميهاربأ لاقو هبذكي یراصن لا ديعس نب ىحي ناك دلاخ نب بهو لاقو ءاضيبلا ضرالا راجتتسا نوعناص مت ام

ذخؤيال نأ رمأیو ةقث ةمرکع یربال كلام ناك هريغو یسیع نب نعم نع رذنملا
 وهو ىمفاشلا لاق عیب رلا لاقو هنع 

 ةمركع نإ مساقلل تاق ةرم نب ناثع لاقو ةمركع ثيدح لبقي نأ دحال ىرأ ال لاق ةمركع ىف ىأرلا “ی اکلام ىنمي

 تيقل ميهاربا نع شعالا لاقو ةيشع هفلاخ ثیدح ةودغ ثدحي باذك ةمركع نإ ىخأ نبا اب لاقف اذك لاق

 موي ىربكلا ةشطبلا لوقي ناك دوعسم نبا ىنعي هللا دبع نإ تلقف ةمايقلا موي لاقف ىركلا ةشطبلا نع هتلأسف ةمركع

 نمحرلا دبع ىنئدح ىبأ ىتثدح نمحرلا دبع نب نعم نب مساقلا لاقو ردب موي لاقف كلذ نع لتس هنأ كلذ دعب ىنغلبف رد

 تلقف كبجعأ لاق ةاودلا تاه مالغاي تاقف لاق اذكو اذك لوقي سابع نبا تعم“ لاقف ثب دع ةمركع ثدح لاق

 هيف ساناا ملكت و روحبلا نم ارحب ةمركع ناك لاق دعس نبا لاقو فر هتلق اغ لاق معن تلق هبتكت نأ ديرت لاق معن

 فرصلو كلذ ناب ىلاعت هللا ءاش نإ رکذنسو مامالا ىلع هييذكت ىف ةمثآلا نع لقنام عيمج اذپف هثيدح جتع سلو

 نوطلا وهو ىناثلا هجولا امأو . هثيدح ىف حدق هنم “یش نم ةمركع مزابال هنأو ههوجو
 نبا لاقف جراوشا ىأرب هيف

عست هدنع ماقأف ىرورحلا ةدجن ىلع دفو ةمركع ناك ةورع ميتي نمحرلا دبع نب دم دوسالا بأ نع ةعيمل
 مث رهشأ ة

 ثدحأ نم لوأ ةدجت ىنعي ناكو لاق ةدحن ىأرب ثدح ناكف لاق ثيبخلا ءاج دق لاقف هيلع ملسف سابع نبا ىلا عجر

 بلاط وبألاقو ايرفص ناك هنإ لاقي لاقف ايضايإ ةمركع ناكأ لبنح نب دمحال تلق ىناجزوجلا لاقو ةيرفصلا ىأر

 ىأر ىري ناك هنإ لاقي ىنيدملا نب ىلع لاقو ةيقيرفا لهأ كلذ ذخأ هنعو ةيرفصلا جراوخلا ىأر یرب ناك دمحأ نع

 ىأر ىري ناك ىديبزل! بعصم لاقو كلام کرت اذه لجالو ةيرفصلا بهذم لحتني ناك نيعم نب ىح لاقو ةدعن

 كلذ ببسب ةالولا ضعب هبلطو بعصم لاق بهذملا اذه ىلع وه ناك سابع نب هللا دبع نب ىلع نآ معزو جراوخلا

قيرفا ةمركع انيلع لخد یرصلا نارمع ىبأ نب دلاخ لاقو تام نا ىلا نيصحلا نب دواد دنع بيغتف
 مموملا تقو ةي

 ءابرغلا خيراق ىف سفوي نب ديعس وبأ لاقو الامشو انيمب امم برضأ ةيرح یدیب مسولاب مولا ىنأ تددو لاقف

 لاقو ةمركع نع كلذ اوذخأ مهنأ نومعزب ةيرفصلاب نوفرعي ةيضابإلا بهذم ىلع موق اذه انتقو ىلا برفلابو

 یورو اوذخأ هنع برذملاب نيذلا جراوخلاف برغملا ىلا اهنم جرخو اراد اهب لزتف رصم ةمركع مدق ریکب نب ی

 لقاقم هل لاقف هوخآو نايح نب لتاقم لبقأف ةمركع دنع ادعاق تنك لاق ىوحنلا ديزي نع روباسين خيرات ىف املا

ب رش نم نإ لوقأ لاق هيرشي نميف لوقت اف لاق مارح وه ةمركع لاقف رجلا ذیبن ىف لوقتام هللا دبع ابأ اب
 لاق رفك ه
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 ٠ تنأ فيك هل تاقو هيلع تملسف درف ةزافم ىف كلذ دعب هتيقلف لاق ابضغم بثوف لاق ادبأ هعدأ ال هتلاو تلقف ديزي
 فالتخاو امت ومل سانلا بجعف دحاو موي ىف ةزع ريثكو ةمرکسع ىفوت ىدرواردلا لاقو كرأ ملام ريخب لاقف

 لاقف كلاثلا هجولا امأو ءايندلا ىلا ةمجرلاب نمؤم ىعيش ريثكو بنذلاب رفكي جراوخلا ىأر هب نظي ةمركع امجأر
 قأي ناكو جراوخلا ىأر ىري ناك لاق هاضراال نيريس نبا ناک لاق ةمركع ناش ناك ام دحال تلق بلاط وہا
 تلقف روباشينب ةمركع تبار داور ىبأ نب زيزعلا دبع لاقو هيلا جرخ الإ اعضوم كرتي مو ممدئاوج بلطي ءارمألا
 هزاجاف ناهصأب ىلاولا ىلع مدق ميعن وبأ لاقو ىلايع ىلع ىعسأ تثج لاق ناسارخ ىلا تّدجو نيمرحلا تكرت هل
 ىبأ ةياور نم هنال هنع تبثي مل رمع نبا لوقف لوآلا هجولا اماف حدقلا نم هيف ليفام عيمج اذه مرد فال آ ةثالثب
 نأ لاحلا نمو نابح نبا لاق ثيدحلا كورتم ءاكبلا یو كلذ لوقي رمع نبا عمس هنأ ءاكبلا يع نع رازجلا فلخ
 ىف حدقلا هنم نيعتيال ةريثك هجوال لمتحم وهف رمع نبا نع اذه تبث نأ ريرج نبا لاقو حورجلا مالكب لدعلا حرج
 نع ىور هنال حیحم لامتحا وهو : تلق . ابف هبذك لئاسملا نم ةلئسم هيلع ركنأ نوكي نأ نكمي دقف هتياور عيبمج
 هيف احدق بج ويال كلذ نأ ىلع ريرج نبا لدتسا مث فرصلا ىف سابع نبا نع ةياورلا هيلع ركنأ هنأ رم نبا
 ةلئسم ىف ربع نبا نع ثدح ربع نب ىلوم اعفان نإ هل ليق ذإ لاق هنأ ربع نب هللا دبع نب ملاس نع تاقثلا هاور اب
 نأ یفیفیف ارج عفان ىف ملاس لوق نم كلذ اوري لو ريرج نبا لاق ىبأ ىلع دبعلا بذك هوركملا لحنا ىف نایتولا
 ىف اذه ركذ أطخأ عضوم ىف بذك نوقلطي زاجحلا لهأ نابح نبا لاقو احرج ةمركع ىف رمع نبا نم كلذ او ريال
 رتولا لوقب هنأ ريخأ امل دمع وبأ بذك هلوق تماصلا نب ةدابع قالطإ كلذ دیژیو تاقثلا باتك نم درب ةمجرت
 ىلا دبع نبا ركذو أطخأ هنإ لاقي اإ بذك هنإ لاقيال دهتجلاو اداهتجا هلاق او ةياور هلقي مل دی ابأ ناف بجاو
 نع کح ىذلا ریظن هنع ىكح ىذلا نوكي نأ دعب سيل ريرج نبا لاقف بيسملا نب ديعس لوق امأو ةريثك ةلثمأ كلذل

 ةمركع مظ دقلو ةنوميمب عقلي ىنلا جوزت ىف هنع یناسارخما ءاطع ةياكح نم كلذ نيبت دقف لاق اك وهو : تلق .رم نب ۱
 كلذ ریظن و مرڪ وهو اجور هلي ىنلا نإ وه ناک هنأ ةريثك قرط نم سابع نبا نع ىورم اذه ناف كلذ ىف

 نع ىقأيس ام أطخلا عضوم ىف بذکلا نوفلطب مهنا نابح نبا هاکحام ةع یوقب و ريبج نب ديعسو ءاطع نع مدقتام
 نبا لوق كلذكو ةصوصخلا عضاولا هذه ىف وه امن هيلع مهنمط نأ ىلع لاد هناف هل ميظعتلاو هيلع ءانثلا نم ءالؤه
 سابع نبا نع تی نيريس نب دمي لاقام لك ءاذحلا دلاخ لاق دقف الإ و ىأرلا ثيح نم هيلع نعط هنأ رهاظلا نيريس

 سابع نب هللا دبع نب ىلع نع دايز ىبأ نب ديزي ةياور امأو هاضري نكي | هنال ةيمسيال ناكو ةمركع نع هذخأ امئاف
 ىحي نع یورام امأ و لاق ک وهو هلقنب جتحال دیزب نإ لاقو دیزن فعضب نابح نب متاح وأ اهدر دقف هبیذکت ىف
 هنال حداقب سیلو اپبس نيب دقف دمحم نب مساقلا ةصق امأو بیسلا نب ديعس هيف دلق هنأ رهاظل اف كلذ ىف ديعس نبا
 نبا هاورام كلذ ديؤيو اپم رضحتسيامب ربخيف ةثالثلاو نالوقلا ةلئسملا ىف معلا ىف رحبتملا دنع نوكي نأ عنام ال
 هريغ نع ثيدحلا كلذپ انثدحي مث ةباحصلا نم لجرلا نع ثيدحلاب انثدم لم رصم ةمركع انيلع مدة لاق ةريبه
 نع هلأسف هاتأف کل هريخأ انآ لافف هل كلذ انركذف سابع نبا نم عم دق ناكو ىراصنالا دیبع نب ليعمسا انيتاف
 حمس هنكل و قودص لجرلا لاقف هانلأسف هانيتأ مث لاق عمسام لثم ىلع اب » ريخأف سابع نبا نم اهعمس ناك ءايشأ
 نم ثيدحلا عمس دق ناكو لقملا ليلق ةمركع ناك :دوسالا وبأ لاقو كساس قيرط هل حنس املكف رثك أف مملا نم



4۳۸ - 

 وهو هبذك أ ام نولوقيف رخألا نع هب ثدحف نيح دعب هنع لّدسإ مث لجر نع هب ثدح لئس اذا ناكف نيلجر

 الفأ ناخ نم ىوبذكي نيذلا ءالؤه تدأرأ ةمركع لاق بوو لاق ديز نب دامح نع برح نب ناماس لاقو قداص

 اذه هجو برح نب ناملس لاتو هنم جرخلاو هنع باوجلا هنكمأ كلذب هوبجاو اذا مهنأ ىنعي ئبجو ىف فوبذکی

 ىربكلا ةشطبلا ريسفت ىف هلوق نع هعوجر بپسب هيلع ميهاربا نعط امأو ةجح هيلع اودحي ل بذكلاب هومر اذا مبنأ

 وه نع هنلف أيش نظي ناك ذا حدقلا ال ةمركع ىلع ءانثلا بجوب اذه نأ رهاظلاف دوعسم نبا نع هب هريخأ ام ىلا

 "یشب ةرك اذملا ىف هثدح هناف هيرحت ىلع ةلالد اینق نعم نب مساقلا ةصق امأو هلوق لجال هلوق كرتف هفالخ هنم لرا

 دمعت هنأ هب نظي نأ نم هيلع لمحي نأ ىلوأ اذهف هيأ هلاق اغز هنأ هربخأف هيف كش هنع هبنکی نأ ديرب هآر ایل

داول ةعدبب لوقلا نم هب ىرام لجال هنأو هيبس نيب دقف كلام مذ امأو , هنع هللا ىضر سابع نا ىلع بذكلا
 ج

 هنع ىور اذا معن لاق هئيدحب جتحي تلق ةقث لاقف ةمركع نع نأ تاأس متاح ىبأ نبا لاق متاح وبأ كلذب مزج دقو

 ناك امتإ و كلذ ىري ناك هنأ عطاق هجو نم هنع تبثي مل هنأ ىلع هيأر ببسب وه اإ كلام هيلع ركنأ ىذلاو تاقثلا

لوم ةمركع هل تاقثلا باتک ىف لاةف كلذ نم ىجعلاو دمحأ هأرب دقو مهلا هوبسذف لئاسملا ضمعب ىف قفاوب
 سابع نبا ى

 هيلع ىعدا نم لك ناک ول ريرج نبا لاقو ةيرورحلا نم هب سانلا هيمري ام *یرب ةقث ىمبات یکم امهنع هللا ضر

 دع رثك أ كرت مزمل كلذب هتدابش تلطبو هتلادع تطقسو هب ىعدا ام هيلع تبث ةئيدرلا بهاذملا نم بهذم

 لوبق نم عناب كلذ سيلف ءارمآلا زئاوجل هلوبق امأو هنع هب بغريام ىلا موق هبسن دقو الإ مهنمام هنال راصمالا

 انغرف ذاو كلذ ببسب هنع ةياورلا دحأ كرتر ملف كلذ عمو ةمركع نم رهشآ كلذ ىف ناك دق یرهرلا !ذهو هتياور

جع نع ليضف نب دمع لاق ارج لهو هرصع لهآ نم هيلع سانلا ءانث ركذنلف هب هيلع نمط ام باوجلا نم
 ميكحنب نا

 سابع نبا تمع له هللا كركذأ ةمامأ ابأ اي لاقف ةمركع ءاج ذإ فينح نب لبس نب ةمامأ ىنأ عم انلاج تنك

 یوحنلا ديزي لاقو حح دانسإ اذهو معن ةمامأ وبأ لاقف « ىلع بذكي مل هناف هرقدصف ةمركع ىنع دحام لوقي

 ةفيح ديز نب راج قاطع لاق رانيد نب وربع نع یراغبلا كحو «سانلا تفاف قلطنا سابع نبا ىل لاق ةمركع نع

انلا لعأ اذه سابع نبا ىلوم ةمركع اذه لاقو ىدي نم ابعزتناف أطابتأ ىنأك تلم ةمركع نع لئاسم اہف
 لاقو س

مد لاق بج نب ديعسو ءاطعب ةمركع سم تبا بأ نب بيبح لاقو ةمركع نم هقا باتكب مع دحأ قیام ىعشلا
 م

يعسو ةمركع ىلا اسلاج تنك لاق نالف ىنثدح بوبآ لاقو ال الات دیش ثدح ام ناركنت امل تلق ماق الف
 دیبج نب د

 مهم دحأ هفلاخ اف ريطلا مهسوءرلع نأكو ذئموي ثيدحلا بحاص ةمركع ناکف رفت ىف ءاطعو لاق هنظأو سواطو

 عمتجا اضيأ بيبح لاقو امیج نيلوقلا لوقي ناک سابع نبا ىرأ بويأ لاق ةدحاو ةلئسم ىف هفلاخ اديعس نأ الا

 مف لئاسملا ةمركع ىلع نابقلب ديعسو دهاج لبقأف ءاطعو ةمرکعو ريبج نب ديعسو دهاجبو سواط ةسخ یدنع

ذک ةيآ تلزنو اذك ىف اذک ةيآ تلزت لوقب لمج امهدنع ام دفن ايلف ام اهرسف الإ ةبآ نع هالأسپ
 نیا لاقو اذك ىف ا

 تاق ول لوقی بوپآ تعمسو لاق مارب مهاع فرشم هناك لاق ناسنإ هعمسف یزاغلا ىف ملكت اذا ةمركع ناك ةنييع

ب دمصلا دبع لاقو تقدصل اهنم جرخ یتح ةرصبلا ةمركع لخد نيح ريسفتلا نم اريثك كرت نسحلا نإ كل
 لقعم ن

ا لع ىرتشأ الأ لاقف كلذ ىف هل ليقف !رانيد نيتسب ابين سواط هل ىدهأ دنجلا ةمركع مدق ال
 نب هللا دبعل سابع نب

وح نب رهش ال لاقف ورم ةمركع انيلع مدق شارخ نب قدزرفلا لاقو ارانید نیتسپ سراط
 نكت مل هناف هوتئا بش
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 معأ ادحأ مت ريبج نب ديعسل ليق ةريغم نع ريرج لاقو ةمآلا هذه ربح ناك اذه ىلوم ناو ربح اهل ناك الا ةما
 نع رمعم لاقو ريسفتلاب مبلعأ ناكو لاق« مبف هركذف ةعب رأ نيعباتلا لعأ ناك ةداتق لاقو « ةمركع معن لاق كنم

 لمخل هرامح بنج ىلا تمقف ةمركع اذه ىل ليق ذإ ةرصبلا قوس ىل ىناف ةمركع ىلا لحرأ نأ ديرأ تنك بويأ

 نب ی لاقو « هنع بتكأ مل ةقل ىدنع نكي مل ول : بوبأ یل لاق ديز نب داح لاقو . ظفحأ انأو هنولأسي سانلا

 نب ورمع دنع تنك ديهشلا نب بيبح لاقو «لعلا ثلث کتاف لاق ال تلق ةمركع نع متبتك له جرج نبا ىنلأس بويأ

 نايفس لاقو ريسفتلاب سانلا لءأنم ةمركع ناك نيكسم نب مال لاقو « طق ةمركع لثم تيأر ام هللاو لاقف رانید

 ىملايطلا رفعج لاقو «ةمرکعب جتحا الإ انباحعآ نم دحأ سيل یراخبلا لاقو هبأدبف ةعبرأ نم ريسفتلا اوذخ ىروثلا

 بحأ اأ نيعم نبال تلق یرادلا ناثع لاقو « مالسإلا ىلع همهتاف ةمركع ىف عقي اناسن] تيأر اذا نيعم نبا نع

 نب ديعس وأ ةمركعف تلقف تخم لو اصالك لاق هنع ةبثع نب هللا دبع نب هللا ديبع وأ سابع نبا نع ةمركع كيلا

 تلق ىزورملا لاقو « ىلجملاو متاح یبآ قيثوت مدقتو ةقم هريغو نيبقلا ىف ىئاسفلا لاقو نخ ملو ةقثو ةقث لاق ريبج
 جاجتحالا ىلع معلا لهأ ةماع عمجأ ىزورملا رصن نب دم هللا دبع وبأ لاقو معن لاق هثيدحي جتح لبنح نب دحال

 ةيوهار نب قحساو لبنح نب دحآ مم انرصع لهأ نم ثيدحلاب للعلا لهآ ءاسؤر كلذ ىلع قفتاو ةمركع ثيدحت

 نم بجعتو ايندلا لهأ مام اندنع ةمركع لاقف هثیدحم جاجتحالا نع قحسا تلأس دقلو نيعم نب یو رول وبأو

 بجعتلا ر.ظأف ةمرکمب جاجتحالا نع سائلا ضعب هلأسو زيعم نب ی اودبش مآ دحاو ريغ انثدحو لاق هايإ یاس

 وبأ لاق هدنم نبا لاقو « هنع ايلع ررغأ سابع ناىلاوم ىف نكي مو معلا لهأ نم ةمركع ناك ىنيدملا نب ىلع لاقو

 مپلک نادلبلا هوجو نم الجر نوئالثو ةئام ةمركع نع ىور رازبلا لاقو ةمرک-ع ىلع لايع سابع نبا بامصأ متاح

 نب ركب وبأ لاقو ریسفتلاب هعابتأو سابع نبا ىلاوم لعآ ةمركع ناك یزورلا بعصم نب سابعلا لاقو هب اوضر

 ىضر ةباحصلا نع هثيدح رثكأ هلثم وأ هنود وه نع ثدحن لو ىوري اميف سانلا تثأ نم ةمركع ناك ةميخ نأ

 ةرثكو هليوأتو نآرقلاو هقفلاب ملا ىف مدفتلا نع ةمركع عفدي دحآ نكي ملو ريرج نب رفعج وبأ لاقو مع هللا

 م مأو ىلعلا ىف مدقتلاب هل مهفصوو هايإ سابع نبا باصأ ةلج ظيرقت فو هالوع املاع ناك هنأو راثآلل ةياورلا

 هيف لبقي مل هتلادع تتبث نمو ةداپشاا زاوج قحتسيو ناسنالا ةلادع تبثت مبضعب ةدابشبام هنع ذخالاب سانلا

 في راصت و هوجو هل ىذلا لوقلا نم هبشآ امو "ىلع بذکت ال هالول نالف لوقبو نظلاب ةلادعلا طقست امو حرجلا

 هنامز ءالع نم ناك نابح نبا لاقو « برعلا مالك فيراصتب هل ملعال نمو ةرابفلا لهأ هيلا هجو ىذلا ريغ ناعمو

 نأ هيف هتداع نمو لماكلا ىف ىدع نبا لاقو « هب عطقلاو هلوبف بحي ىنمي "یشب همذ ادحأ ملعأ الو نآرقلاو هقفلاب

 نم انه جرخأ لو ةمركع ىف ممالك ركذ نأ دعب هيف لاقف ةقثلا ريغ ىلع وأ ةقثلا ىلع ترکسنآ ىلا تبداح لا جرخم

 نم رهشأ وهو هثيدح جيرخت نم حاحصلا باحصأو ةمالا عشتمي مو ميقئسمورف هنع اوور اذا تاقثلا نال اثیش هثيدح

 ضعب نكل ءامدقلا ةمئالا هثيدحب جتحا ىنكلا ىف دحأ وأ املا لاقو . هثيدح نم اًئيش هل ج رخ نأ ىلا جاتحا نأ

 لاح امأ هدنم نبا لاقو , عفان ةياكح ركذ مث هرکذنس ام اجاجتحا حاحصلا نيح نم هثيدح جرخأ نيرخأتملا

 ةلزنم هذهو مهئاعفرو نيعباتلا رايخ نم الجر نيعبس ىلع ةدايز مهنم نيعباتلا نم ةمأ هلدع دقف هسفن ىف ةمركع

 نع نغتسي مو هنع ةياورلا نع كسع مل ةمثألا نم هح ب. نم نأ ىلع نيءباتلا نم دحأ ريبكل مهنم دج وت داكتال



 ت اف هم

 ايار مآوسأ ناك السم نأ ىلع حیحصلااوجرخآ نيذلا ةمثآلا نمز ىلإ نرق دعب انرق لوبقلاب قلتم هثيدح ناكو هثیدح

 نم مالك هيف حدقي الو ءالعلا ةلج نم ةمركع ناك ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو . انورقم كلذ عم هل جرخأ دقو « هيف

 نم هللا باتكب ملعأ ناك هنأ معلا لهآ نيب فالخ ال هيف نيريس نبا مالكو « هيف ملكت دحأ عم ةجح ال هنال هيف ملكت

 أطوملا نم ةمركع ركذ طقسأ اکلام نأ !ومعزو : لاق هسفن كلع الو هل بضخي ًانظ ناسنالا نظر دقو ء نيريس نبا

 كلت ىف ءاطع كرتو « سابع نبا نع هتياور ىلإ لامو هاب حرصو جحلا ىف هركذ دق هبال هتحام ىردأ الو

 كلذب اندرآ امو « ةمجرتلا هذه ىف لوقلا انلطا دقو « لع هاو كسانملا لع ىف نيعباتلا لجأ ءاطع نوک عم ةلئسملا

 حضو دقو « هثيدحب جاجتحالا ىف ىراخبلل راذتعالاو هيف ليف اع باوجلاو هنأش ىف ةع الا مالك نم قرفتام عمج

 لاق . ظافحلا دحأ یدادفیلا نسحلا وبأ ىرهرجلا ديبع نب دعجلا نب ىلع (د خ) ه ملعأ هتاو كلذ ىف هفرصت ةحص

 ء رضنلا وبأ الو : لاقف ءرضنلا وبأ الو : لجر هل لاقف هنم تيثأ نييدادغبلا نم ةبعش نع ىور ام نيمم نب یح

 ىوس هریغبال دحاو ظفل ىلع ثيدحلاب ثدحي نم نيثدحلا نم رأ مل متاح وبأ لاقو « ةبابشالو لاق ةبابش الو : لاقف

 ىور: تأق٠ نآرقلا ىف هفوقو لجأ نمو « عيشتلا لجا نم دمحأ هيف ملکت و نورعآ هقثور هريغ هرک ذودعما نب ىلع

 نم ینانبلا کلا نب ىلع (ءخ) هآضیا دواد وبأ هلع یورو هريس ثيداحأ طقف ةبمش نع هثب دح نم ىراخبلا هنع

 هل سيل :تلف . نيل هيف : لاقف یدزالا حتفلا وبأ هيف ملکتو مريغو ىلجعلاو قاسنلاو دواد وبأ هقثو نيمياتلا راغص

 با هل یورو هريغ هقفاو دقو « نحفلا بسع نع ىهنلا ف ريع نبا نع عفان نع هثلدح ىوس یراخبلا دنع

 نب يمي لاقو لماكلا ىف ىدع نبا هركذ ريثك یبا نب ی بحاص ىرصبلا یئاتملا كرابملا نب ىلع ( ع ) ه نئسلا

 هعمسإ مل ىذلا باتكلا هنع اوورف نويفوكلا امأو « عمسام هتع انیورف هعمسي ل امه دحأ ناب اتك هل ناك ناطقلا ديعس

 نب ی نع هتياور ىف ةبيش نب بوقعن لار < هعمسإ مل ىذلا باتکلا نم هنع عيكو دنع ىذلا یربذعلا سابع لاق

 : تلف. نورخآو ريع 'نباو دحأو نيعم نبا لجملا هقثوو نابأ نمل] بحأ وه یبدلا نبا لاقو « ءاهو ريثك ىنأ

 هل یورو هيلع عبوت ًادحاو اثيدح هنع عيكو ةياور نم جرخأو ةصاخ هنع نييرصبلا ةياور نم ىراخبلا هل جرخأ

 سانلا کرت : قودص مهاح وبآ لاق یراخبلا خویش نم یدادغبلا خاريط 6۱) نب مشاه ىبأ نب ىلع ( خ ) ه نوقابلا

 دقو وه هفعضا هحيرجت ربتعي ال ىدزالا نأ ةرم ريغ تمدق : تاق . ادج فيعض یدزالا لاقو « نآرقلا ف فقولل

 رذ نب رع ( ت س دخ ) ه هتياور لوبق نم عناب كلذ سيلو هنع فقوت نم فقوت ىف ببسلا متاح وبأ نيب

 أطخأ ىأرل هثيدح كرتي نأ ىغبني سيل ثيدحلا ىف ةقث ناك ناطقلا ىع لاق « رابكلا داهزلا دحأ قوكلا ىنادمهلا

 ناك : شارخ نبا لاقو « ءیجرم ةقث نايفس نب بوقعي لاقو « ءاجرإلا یرب ناكو ةقث ناك : لجملا لاقو « هيف
 تام : دعس نبا ناقو « هثیدح جتح ال اًمجرم افودص ناك : متاح وبأ لاقو . امجرم ناكو سانلا رايخ نم اقودص

 « نورخآ و ىئاسنلاو نيعم نبا هقثوو ءاجرإلا ىف اسأر ناک : دواد وبآ لاقو  اتجرم ناك هنال ىروثلا هدبشي لف

 « کالا ناكو ايركز وخأ ىفوكلا ىعداولا ةدئاز بأ نب ربع ( س م خ ) ه ةثالثلا نئسلا باحصأ اضيأ هل یورو

 ةلعهلا رسکی خاربط بيرقتلا فو « ةمجعم هرخآو ةنكآس ةيتحت امهنيب نيتامهملا حتفب ةصاللا بحاص هطبض خاريط ( ) ١

 ١ عم هرح او ةدحوملا نوكسو



 د ماكو

 ىف هل : تلق . مقتسم ثيدحلا ىف وهو ردقلا ىري ناك : لاقو ءافعضلا ىف ليقعلا هركذو هريغو نيعم نبأ هقثو

 مدأ نم ءارمح ةبق ىف وهو يلم ىنلا تسقل : لاق هيبأ نع ةف حج ىأ نب نوع نع هنیدح ايهدحأ ناثيدح ىراخبلا

 هثيدح ىناثلاو ؛ امهريغو ىروثلا نايفسو سيمع ىنأ ةعباتم سابللا فو . ةالصل ىف هجرخأ ثيدحلا الالب تيأرف

 فالتخالا ركذف « ارشع هللا ال هل ال : لاق نميف یراصنالا بويأ ىلأ ثيدح نوميم نب ورمع نع قا ىبأ نع

 یدقلا مدقم نب ءاطع نب ىلع نب رمع ( ع ) م یاسنلاو لسم هل یورو ءقرط نم نوميم نب ورم ىلع هيف
 هدروأو « هب جتعال لاقف « متاح وبأ امأو « سيلدتلا ةرثكب هوباعو امهريغو نيعم نباو دحأ هيلع ىنثأ ىرصبلا
 نسحلا نب دمع نب رمع ( س خ) ۾ نوفابلا هب جتحاو هيلع عب رت ام الإ حيحصلا ىف هل رأ ملو لماكلا ىف ىدع نبا

 ىف نابح نبا لاقو هريغو ىنطترادلا هقلوو قودص متاح 0 نادل لاق لتلا ناب فورعلا یدسالا ري زلا نیا

 نسا نب دم هبآ ة ةجرت ىف ىراخيلا هل جرخأ ام ركذ ىتأيسو : تلق . ريك انملا ضعب هظف نم ثدح اذإ هثيدح

 سابع لاق اذكو ساب هب سيل متاح وبأ لاق رم نب یوم. عفان نب نب رمع (ق س د م خ) ه ًاضیآ ئاسنلا هنع یورو
 عفان نب رمع لاق نيعم نبا نع ىرودلا سابع نع داح نبا ىنثدح هتمجرت ىف ىدع نبا لاقوء نيعد نبا نع ىرودلا

 قو اذه ىف هلوقو . ینقثلا عفاف نب ربع ىف كلذ نيمم نبا لاق الو « كلذ ىف ىدع نبا موف ءىثب هثيدح سيل

 لاقو «هریغو اضيأ یناسللا هقثوو عفان دلو قثوأ نم وه : دمحأ لاقف رع نبا ىلوم امأو « سابع خيرات ىف نيب اذه

 . تبث وهو هب نوجتحال فيك تفاهتم مالك وهو « لاق اذك هثيدحب نوجتح الو ثيدحلا ليلق اتبث ناك دعس نبا

 اذهب رخالاو كلام ةعباتع رطفلا ةاكز ىف رع نبا نع هيبأ نع امهدحأ . نیشیدح ىوس یراخبلا ىف هل سيل : تلق

 قشمدلا یسینتلا ةباس ىلأ نب ورمع ( ع) ه ىذمرثاا ىوس نوقابلا هل یورو . قرط هلو عرقلا نع ىهنلا ىف دانسإلا
 ليطاوب ثيداحأ دمت نب ريهز نع ىور هنأ الإ :لاقو دمحأ هيلع ىنثأو سنويو دعس نبا هقثو یعازوالا بحاص

 : تلق . هب جتح الو هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو « مو هثيدح ىف : ىليقعلا لاقو « ىجاسلاو نيعم نب ىحب هفعضو

 نبا نع هللا ديبع نع یرهرلا نع یعازوالا نع هثيدح ديحوتلا ىف امهدحأ نيثيدح ىوس ىراخبلا حيمص ىف هل سيل

 نع برح نب د تب دح نم ملعلا ىف هدنع وهو « مالسلا ایپیلع ىمومو رضا ةصق ىف بعك نب “یآ نع سابع

 لسملا قح ثيدح ةريره یی نع بيسملا نبا نع ىرهزلا نع یعازوالا نع هثیدح زئانجلا ىف ىناثلاو « یعازوالا

 دقق ةبلس ىبأ نب وربع دارف] نم وه سيلو : تاق . یرهزلا نع رمعم هعبات هدعب لاقو « تيدحلا سمخ ملسملا ىلع
 جرخأو لسم هجرخأ رمعم ثيدحو هقيرط نم هحيمصف نابح نبا هجرخأ یعازوالا انثدح لاق لسم نب ديل ولا هاور

 نباو ىلجعلاو ىئاسنلا هقثو مهتغآ و نیمباتلا تاقث نم یراصن لا ققرزلا ملس نب وربع ( ع ) ه ةعامجا قابو رمعل

 ةعدبلاو ضفرلاب روك ذم شارخ نبا : تلق . طالتخا هثيدح ىف ةقث شارخ نبا لاقو نورخأو نابح نباو دعس

 هثيدحل طشنأ ال : دواد وبآ لاقو ىئاسنلاو نيعم نبا هقثو ىرصبلا ىنالكلا مصاع نب ورمع ( ع ) ه هيلا تفتاي الق

 قحا ىبأ نب هللا دبع نب ورع ( ع ) ه نوقابااو نئسلا ىف دواد وبأ هب جتحا دق : تاق . ىضوحلا هيلع مدقو

 ىروثلاك هباكأ نم ءامدقلا نع الإ هنع ةياورلا نم ىراخبلا ىف رأ لو هطالتخا لبق تابثآلا مالعالا دحأ ىعيبسلا

 ظافحلا مالعالا دحأ سالفلا ىلع نب ورع ( ع ).ه ةعاملا هب جتحاو هريغو ةنييع نباك نيرخأتملا نع ال ةبعشو

 ىراخبلا جرخم لف « هيف هرغصتسا هنال عيرز نب ديزي نع هتياور ىف ىنيدملا نب ىلع نمط ةتسلا ةع الا هنع یورو
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 بطنح نب هللا دبع نب بلطملا یوم ورع بأ نب وربع (ع) ه ايش عيرز نب ديزي نع هتياور نم هلع

 ناّتعو یناسنلاو نيعم نبا هفعضو لجعلاو متاح وبأو ةعرز وبأو دم هقثو نيعباتلا زافص نم ىندملا ناثع وبأ

 .سابع نبأ نع ةم ركع نع هثیدح نعي ةميپلا ثب دح اورکنآ ىلجعلا لاقو ةميماا ثيدحح ةمركع نع هتیاورل یرادلا

 كاذب وه سيل : دواد وبآ لاقو ال مأ ةمرکع نم هم یردآ ال یراخبلا لاق و, ةميپبلا اولتقاو هولتفاف ةميم لأ نم

 یجاسلا لاقو . دح ةميرپ ىنأ نم ىلع سيل سابع نبا نع نيزر بأ نع مصاع ىور دقو « ةميهبلا ثیدح ثدح
 سنأ نع هتياور نم هل جرخأ لب ًاثيش ةمركع نع هتياور نم ىراخبلا هل جرخي مل : تلق . مهي هنأ الإ قودص

 نع ىرةملا ديعس نع هتبآور نمو < ًادحاو اثيدح سابع نبا نع ريمج نب ديعس نع هتيآور نمو ثيداحأ ةعبرأ

 هقثو یدادفبلا ناثع وبأ دقاثلا ريكب نب دم نب ورمع ( س مدد خ ) ه نوقابلا هب جتحاو ًادحاو اثیدح ةريره ىنأ

 هلع هتلأسو .نيعم نب ی نع روصنم نب قاالا دبع لاقو ةعامجو مف نب نيسحلاو دواد وبأو متاح وبأو دمحأ

 نبا نع هيف أطخأ اثیدح ىنيدملا نب ىلع هيلع ركنأو بذكلا لهأ نم وهام لاقف هيف مفي افلخ نأ هل ليقف قودص لاقف

 جرخأ امو بسح دعس نب مهاربا نب بوقعيو مشه نع هتياور نم ثيداحأ ةثالث ىراخبلا هنع ىور : تاق . ةابيع

 نامع وبأ ىلهابلا قوزرم نب وربع ( د خ) ٠ یاسنلاو دواد وبأو لسم هنع یورو « ایش ةنييع نبا نع هلع

 نب ىلع امأو « دعس نبا هقثوو نومأم هقث نيعم نب ىحي لافو لبنح نب دمحأو برح نب ناملس هيلع یئآ ىرصبلا
 ىجاسلا لاقو « قوزرم نب ورمع ىضري ال ديعس نب ىمي ناك ىريراوقلا لاقو « هثيدح اوكرت :] لوقي ناكف ىييدملا

 هنع جرف مل: كلق . مولا يشك : ىطقرادلا لاقو « ءىشي سيل : ىلجعلاو راع نبا لاقو هيف ملكتي ديلولا وبأ ناك

 لضف ىف ی.وم ىلأ نع ةورع نع ةرم نب ورع نع ةبعش نع هثيدح ایهدحآ نيثيدح ىوس حيحصلا ىف ىراخبلا

 ركب ىبأ نبا نع ةبعش نع هثيدح ىفاثلاو . ةبعش نع ایهریغو ردنغو « ساب] ىبأ نب مدآ هعباتمب هدنع وهو ةشئاع

 ( ع) ه ملعأ هاو اجاجتحا هل جرخ ل هنأ حضوف ةبعش نع دمصلا دبعب هدنع انورقم رئابكسلا ركذ ىف سنأ نع
 یرب ناك هنال هيف ملكت میضعب نأ الإ هقيثوت ىلع قفتم نيعباتلا راغص نم تايثآلا دحأ ىفوكلا ىلججلا ةرم ىبأ نب وربع

 ىندملا ىراصنالا ىفزاملا ةرامع نب ىح نب ورع ( ع ) ه ةعاجلا هب جتحا دقو ء شلديال ناك : ةبعش لاقو ءاجرإلا

 نع خاص نب ةيواعم نيب دق : تلق . ىوقلاب سیلو حلي وص نيعم نب یح نع یمرادلا ناثع لاقو « روبمجا هقثو
 دجسم ابلك ضرالا ثيدح نيثيدح ىف هيلع فلتخا هنأ الإ ةَقث نيعم نا لاق :لاق هناف هل هفيعضت ببس نيعم نب ی

 حلاص ةقث هيف ىزارلا : متاح وبأ لاق دقو « امهنم آدحاو هل یراخبلا جرخم مل : تلف . هنيمي نعلسي ناك ثيدحو
 ةيمأ وبأ ىديعسلا ىومألا صاعلا نب ديعس نب قدش الا ورمع نب ديعس نب یح نب ورم (د خ خ) و ةعامجا هب جتحاو

 . ايش هيف لقي مل هنأ الإ لماکلا ف یدع نبا هرکذو . یطقرادلا هقلو هب 0 ال نيعم نب ی نع ىرودلا لاق

 ( سد خ) ه هقيثوت تہ نأ دعب احدق هيف بجو ال اذهو هب درفت هنأ ركذ امدح هل دروآ لب هفعض ىطعتقي

 سأر ناربع ناڪ : دربلا سابملا وبأ لاق « جراوخلا ىأر ىري ناك روپشلا رعاشلا ىمودسلا ناطح نب نارمع

 جورخلا نوري الو مطوقب نولوقي اوناك جراوخلا نم موق ةيدعقلاو . ىبتنا مرعاشو مهيطخو ةيرفصلا نم ةيدعقلا

 تايب الا كلتب مالسلا هيلع ىلع لتاق مجام نب نحرلا دبع ىر ىذلا وهو هبهلم ىلإ ةيعاد نارمع نا و هنونيزي لب

 نم اثيدح حصأ ءاوهالا لهأ ىف سيل : دواد وبأ لاقو ثيدحلا ىف مهتي ال ناك ةد "و لج." هقثو دقو ةرئاسلا
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 ىلإ هرمأ رخآ ىف راصو ةباحصلا نم ةعاج كردأ : ةبيش نب بوقعي لاقو . هريغو اذه نارمع رك ذ مث جراوخلا
 ثيدح ىوس ىراخبلا هل جرخي مل : تلق . ام هعامس نيبقي مو ةشئاع نع ثدح ىليقعلا لقو جراوخلا ىأر ىأر نأ
 : لاقف . هلأسف سابع نبا تئا : تلاقف . ريرحلا نع ةشئاع تلأس : لاق . هنع ريثك ىبأ نب ىع ةياور نم دحاو
 هل قالخ ال نم ايندلا ىف ريرحلا سلب امن : لاق مب هللا لوسر نأ صفح وبأ ینادح : لاقف هلأسف رمع نبا تنا
 رع ةياور نم هذه ريغ قرط هدنع ثيدحللف تامباتلا ىف یراخبلا هجرخأ امن] ثيدحلا اذهو « ىهتنا ةرخالا ىف
 هون ربع نبا نع ىرخأ قيرطنم لسم هاور دقو « هريغو ورم نبا نع ىرخأ قيرط نم سم هاور دقو « هريغو
 راذتعالا كلذ سل و «جراوخلا ىأر یرب نأ لبق هنع لم ام هل جرخأ 3 ىراخبلا نأ معزي ةمثآلا ضعب تيآرو

 ىأر هيأرل هلتقیل هبلطي جاجحلا ناكو ۰ جاجحلا نم هيوره لاح ىف ةمايلاب هنم عمس امنإ ريثك ىبأ نب ىحي نآل ىوقب
 خيرات ىف ىكح ىلصوملا ايركز ابأ نأ ىلع هريغ قو « دربلل لماکلا ف ةطوسبم ةروبشم كلذ ىف هتصقو ؛ جراوخلا
 الإو ءاديج ارذع ناك كلذ حص ناف . جراوخلا ىأر نع هرمع رخآ ىف عجر اذه ناربع نأ هريغ نع لصوملا
 رافص نم ىرصبلا ريصقلا لم نب نارمع ( تد م خ) ه ملعأ تاو تاعباتملا ىف هليبس اذه نبع حيرختلا رضي الف
 ردقلا یرب ناك لاق هنأ ناطقلا ىع نع کحو < ءافعضلا ىف لیقملا هركذو « اههريغو نيعم نباو دحا هقثو نيعباتلا
 نع ايهدحأ ناثيدح عياش ق هل : تاق . ام درفت ثرداحأ لماكلا ىف ىدع نبا هل دروأو « ثيدحلا مقتسم وهو

 نارمع نع ىدراطملا ءاجر ىنأ نع ىناثلاو « رج نبا هدنع هياع هعباتو ءادوساا ةأرملا ةصق ىف سابع نبا نع ءاظع
 جتحاو ناريع نع ريخشلا نب هللا دبع نب فرطم قيرط نم ًاضيأ هدنع وهو « ةرمعلا ىلإ جحلاب عَتَقلا ىف نيصح نبا
 ىلجعلا هق و نيعب انلا رابک نم ینارادلا قشمدلا ديلولا وبأ ىسبعلا ءىناه نب ريع ( ع ) ه هجام نبا ىوس نوقابلا هب
 جتحا : تلق . دلولا نب ديزي ةع ق ام ناك هنوكل رامحلا'ناورم هلو ًايردق ناک دواد وبأ لاقو « هريغو

 نب دمحأو دواد وبأ همظع ىلبالا دلاغ نب ةسبنع ( د خ ) ه ثيداحأ ثالث ىوس ىراخبلا ىف هل سيل و ةعاجا هب
 نع ثيداحأب درفنا یجاسلا لةو . هيف عقب ناكف ريكب نب ىج امأو « ةرازف نب مل سم نب دو ىرصملا خاص
 ايش بهو نبا هنع ىور لب : تاق . خاص نب دمحأ ريغ هنع ىور ام : لوقب لبنح نب دمحأ ناكو « ديزي نب سنوي
 ةعب رأ ىراخملا دنع هلو «ىعبرلا دم نب مئاهو ىميمخالا ىدبم نب دمج ابو نالقم نالجرو هنارقأ نموهو الياق

 ىرجملا لبس وب أ ىرصبلا ينارعألا ةليمج ینآ نب فوع ( ت خ ) ه سنوي نع بهو نب هللا دبعب اهیف هنرق ثيداحأ
 مهتبثأ نم ناك ىراصنالا هللا دبع نب دم لاقو ۰ تبث ةقث قاسنلا لاقو « نيمم نباو دمحأ هقثو نيعباتلا راغص نم
 ةمدقم ىف سم لاقو . ةعاملا هب جتحا : تاق . ًايعيش ناكو ًايردق ناك كرابلا نبا لاقو « ايردق ناك هنكلو ًاميمج
 نسحلا ابحاص امهو ینارلا ثعشأو ةليمج بأ نإ فوع عم بويأو نوع نباك نارفالا نيب تنراق اذإو « هحيحص
 نإو لةنلا ةمو لضفلا لاك ىف اديعب نيذه نيبو امهنيب نوبلا ناك امهابحاص بوبآ و نوع نبا نأ اک نيريس نباو
 یدسالا عفار نب بيسملا نب ءالعلا (د م خ) ه یبتنا ةنامأو قدص نع نيعرفدم ريغ ثعشأو فوع ناك
 یدزالا لاقو « ماهوأ هل م احلا لاقو « ممريغو متاح وبأو رابع نباو نومأم ةقث لاقف نيعم نبا هقثو ىفركلا
 مونلا دنع لوقلا ىف امهدحأ : ءاربلا نع هسيبأ نع نيثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق . رظن ضعب هثیدح ىف
 مپ هللا لوسر تبيح : مال تاق رخآلاو « ىرخأ قيرط نم هجرخأ دقو « ثيدحلا كيلا ىسفن تلسأ مهلا

 ةمدقلا # ه١ م



- 4۲) — 

 ءاربلا نوک تابثإ هنم ىراخبلا دارآ امنو « هدعب انثدحا ام ىردت ال كنإ ىخأ نبا اب لاقف . ةرجشلا تحن هتمیایو

 ًافلأ ةيبيدحلا موي هلل هللا لوسر عم اوناك مهنأ ءاربلا نع تح ىلأ ثيدح نم جرخآ دقو « ةرجشلا تحت عباب

 (سد خ) ه هيلع عبوت ام الإ هل جرخأ ام هنأ حصف ةيبيدحلا ىف تناك ةرجشلا ةعيبو . ثيدحلا رک أ وأ ةئامعب رأو

 بوقمی و متاح وبأو یاسللاو نيعم ناو دمحأ هقثو نيعباتلا رافص نم ىرصبلا ركب وبأ ىمشجلا نامبط نب ىسيع

 وهو هنع ىوارلا ىنعي نمحرلا دبع نب دلاخ نم ىتأ هلعلو « عباتي ال : ىليقملا لاقو . ممريغو ىفطق رادلاو نايفس نا

 سل دی ناك هنأك سنآ نع ريك انلاب درفنب لاقف ءافعضلا بانک ىف هيف لوقلا شحفأف نابح نا امأو . ليقعلا نظ اک

 . هيف ةفالاو ادحاو ًاثادح الإ هل قسي مل مث هرخ جاجتحالا زوج الو هنع ىثاقرلا دیزب و شايع ىنأ نب نابآ نع

 حيوزت ىف سنأ نع هنع ىحي نب دالخ نع ديحوتلا ىف امهدحأ نيثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سیلو : تلق . هنود نم

 نيقيرط نم سا قو سابللا ىف هدروأ رخالاو « هريغو تباث ثيدح نم فرط هدنع هلو شحج یاب بنيز

 : هلي ىتلا العن امهنأ دعب تب از انثدحف : ىسيع لاق . نوادرج نیلمن مل جرخآ هنأ سنآ نع هنع

 نيغلا فرح

 راتخ نب رمع هنع یوارلا ىلع ایف لم لا ثيداخأ هل دروأو « ءافعضلا ىف هرکذف یدع نبا امأو . مريغو دعس ناو

 هثیدح ىوس نيحيحصلا ىف هل سيلو ةعاجلا هب جتحا دقو هلل لاکلاو ىدع نبال عقو ام بيجع نم وهو ىرصيلا

« برثلا ىلع دوجسلا ف سنأ نع ؛ ىنزملا هللا دبع نب ريكب نع
 ٠ نيديس نبأ نع قلعم رخآ عضوم ىراخبلا دنع هلو 

 ءافلا فرح

 ىلجعلاو ىئاسنلاو نیمه نب یحو دحأ ةقثاو رومشم يمشلا بحاص یفوکسلا ىتادمحلا ىحي نب سارف ( ع )

لع لافو < نيل هثيدح ىف ةقث : ةييش نب بوقمب لاقو « نورخآو رابع ناو
 ناطقلا دصس نب ىحي نع ىنيدملا نب ى

 « ةعامجلا هب جتحا دقو ناطقلا نبا لثم نم ةدابش اب ینک : تلق . ءارتسالا ثيدح الإ هثيدح نم ترکسآ ام

 نب دمحأ هنرق تابثالا دحأ ىفوكلا من وبأ نيكد نب لضفلا (ع) ه ناخيشلا هجرخ مل ءارتسالا ىف هثيدحو

 نم أطخ لقأ ناك ةرم لاقو < عيكو نم خويشلاب لع ناك هن : لاقو « ىدبم نب نمحرلا ديعب تبثتلا ىف لبنح

 : لاق هنأ حصف كلذ عمو عیشتلا بيسإ هيف ماکت سانلا ضمب نأ الإ راكي تبثتلاو ظفحلا ىف ةيلع ءانثلاو عيكو

 ةاقثلا دحأ ىزورملا ینانیثسلا ىسوم نب لضفلا (ع) « ةعاجلا هب جتحا ةيواعم تيبس ىنأ ةظفحلا هلع تيتك ام

 . هیلع ةليمت ايأ مدقو ريك انم هثيدح ىف ىنيدملا نبا لاقو « ةعابجو دعس نباو نيعم نباو كرابلا نباو عيكو هقثو

 ملاس نع شععالا نع هريغو ةزمح ىبأ ةعب اتم لسغلا باتك ىف اهدحأ ثدداحأ ةثالغ ىوس یراخیلا ف سل : تاق

 مزاحىفأ نع ناوزغ نب ليضف نع هنع دسأ نب ذاعم نع قاقرلا ىف رخآلاو ؛ ةنوميه نع سابع نب نع ببرک نع

 دمج ثر دح نم سم هاور دقو < عرسملا بکارلا مايأ ةثالث ةريسم رفاكلا یکسنم نيب ام ثيدح ةريره یآ نع
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 نع امهالک ليعامسإ نب متاح ةعباتع هنع مهاربا نب قسإ نع رب ىبنلا ةفص ىف كلاثلاو ؛ هيأ نع ليضف نبا

 ناك : ىجاسلا لاق ىرصبلا ناماس وبأ ىريفلا ناملس نب ليضف ( ع ) ٠ ديزي نب بئاسلا نع نمحرلا دبع نب ديعجلا

 هنع ىور . ثيدحلا نبل ةعرز وبأ لاقو « ةي سيل نیعم نبا نع ىرودلا سابع لاقو « ريك انم هدنعو اقودص

 یوقلاب سيل ىئاسنلا لاقو « ىوقلاب سيلو هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو « نيددشتملا نم ناكو ىنيدملا نب ىلع

 ةبقع نب یموم نع هثیدح سلا ىف اهنم . اهيل عبوت ثيداحأ ىوس ىراخبلا ىف هل سیلو ةعامجا هل ىور : تاق

 نب ديز ةصق ىف دانسالا اذ هثيدح بقانملا ىف اهنمو « جرج نبا هيلع هعبات دوريلا ءالجإ ىف رمع نبا نع عفان نع

 نب نمحرلا ديع نع مص ىلأ نسم نع هثيدح امو « ىلعي ىنأ دنع راتخلا نب زيزعلا دبع هيلع هعبات لشن نب ورم

 ةدرب اأ روکذلا مهیا یمسو رباج نب نمحرلا دبع نع راسي نب ناملس هدنع هيلع همبات و مب ینلا عم نمع رباج

 نع لب ىنلا تلأس ةأرما نأ ةشئاع نع ةيفص نع نمحرلا دبع نب روصنم نع هثيدح ةرابطلا ىف اهنمو . راي نبا

 دعس نب لبس نع مزاح ىلأ نع قاقرلا ىف ابنمو .اههريغو بهوو ةنديع نبا هيلع هعبات ثيدحلا ضیا نم ابلسغ

 یتمآ نم ةنجلا ناخدیل ثيدح دانسالا اذ اهنمو . هيبأ نع مزاح ىنأ نب ریزملا دبع هيلع هعبات قدنخلا رفح ىف

 مالوم ىوزخلا ةفيلخ نب رطف ) ىخ) ه اضيأ هيبأ نع مزاح نآ نب زيزملا ديع هيلع هعبات ثردحلا افاأ نوعبس

 دعس نیا لاتو <« ا یاسفلاو ىلجعلاو نعم ناو ىبطقرادلاو ناطقلاو دحأ هقثو نيعباتلا رافص نم فوك

 امأو هيف ةمثألا لوق اذبف . نت سیل و هل ناك یجاساا ناقو , هفعضتي دق نم سانلا نمو « هللا ءاش نإ ةقث ناك

 ءارزإ امف ثيداحأ ىور هنال هثادح تك رت ءالعلا نب ةدطق نع ةمثيخ ىنأ نبا لاقو ةقث ريغ ناك : لاقف ىناجزوجلا

 شايع نب ركب وبأ لاقو « للف عيشت هيف ناك هنأ ىلجعلا لاق دفو « ىناجزوجلا دنع هبنذ وه اذهف ىبتنا نامثع ىلع

 ىراخبلا هل ىور هنع بتكن ال حورطم رهو هب "رمن انك سنوي نب دمحأ لاقو . هبهذم ءوسل هنع ةياورلا تكرت

 سيل ثيدح ورمع نب هللا دبع نع دهاجب نع هاور دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هل سيل نکل نئسلا باحصأو

 لاق . د.هاجب نع مهتثالث رطفو ورع نب نسل او شءءالا نع ىروثلا قيرط نم هجرخأ ثيدحلا ءقاكملاك لصاولا
 ها تراک لاقيو ؛ یندلا ی وبأ یملسالا رأ ىعازخلا ناملس نب حیلف ( ع) ه شآلا همقري مل : ىراخبلا
 اد_حاو اثيدح لسم هل یورو « نئسلا باصحأو ىراخبلا هب جتحا كلام ةقبط نم رومشم بقل حيلفو كلملا دبع

 « م ناكو قدصلا له أ نم وه : ىجاسلا لاقو « دراد وبأو یاسألاو نيعم نإ ی رم هفعضو كفإلا ردح وهو

 آر ال یدنع وهو بئارغو ةميقتسم ةلاص یداح هل یدع نا لاقو « هب ساب الو هيف فلت یطقرادلا لاقو
 اهرثك أ ثيداحأ هل جرخأ امنإو امپیارضأوو ةنييع ناو كلام ىلع هداهتعا یراخبلا هيلع دمتعي مل : تلف ٠

 . قاقرلا ىف ابضمو 2

 فاقلا فرح

 دواد وبأو دحأو ىلجعلاو نيعم نب ىع هقثو ىفركلا رفمج وبأ ىنرملا كلام نب مساقلا (ق س ت م خ)
 ۰ ساللاو قىنيدملا نب ىلع هنع ىور دقو ۰ فبعض : یجاسلا لاق و ¢ نيتملاب سيل حلاص متاح وبآ لاقو , ةعامجو

 نع هياور نه تارافگسلاو ماصتعالاو جا ى اقرفم هجرخآ دحا و ثا دح یوس یراخبلا ق هل سل : تاق



 — عم

 بقاسلا ناكو : لاق . مويلا عدم اللو آدم لَو ىنلا عاص ناك : لاق ديزي نب بئاسلا نع نمحرلا دبع نب ديعجلا

 ةبقع نب ةصيبق ( ع ) ه فئاسلا نع ىرخأ قيرط نم اضيأ جحلا ىف هعباتي ام جرخأو للي ىبنلا لق ىف هب جح دق

 « ىروثلا نایفس نع ثيداحأ هنع جرخأ ىراخبلا خويش رابک نم سماع وبأ فوكلا یناوسلا نايفس نب د# نبا
 معن وبأو ةفيذحىفأ نم تبثأ وهو هب سأبال ةفث ناكو « طاغلا ريثك ناك لبنح نب دمحأ لاقو « هريغ الع هقفاو

 ىلع ثيدحلاب یارو ظفح نم نيثدحملا نم را متاح وبأ لاق دقف الو ةيبسن رومالا هذه : تلق . هنم تبثآ

 ظفح ال ةصيبق ناك دواد وبأ لاقو . ةصقلا رک ذو ىروثلا ثيدح ىف معن ىنأو ةصيبق ىوس هريغي ال دحاو ظفل

 د لاقو . اظفح اسرد اسرد ءالولا ىلع نايفس ثيدح ثدح ةصيبق ناكو لهس نب لضفلا لاقو « دعب ظفح مث

 « هنم انلبقل یمخنلا نع ةصيبق انثدح ول نايفس نم عم“ نيح اریفص ناك ةصيبق نإ هل ليق امل ريمن نب هللا دبع نبا

 تايثالا دحأ ىليلخلا ىمباتلا ىرصبلا ةماعد نب ةداتق ( ع ) ه ةطساوب نوقابلا هل یورو « سأب هب سيل یاسألا لاقو

 هنع كلذ ركذو ردقلاب یر نيعم نا لاقو ء سلد ایر ناك هنأ الإ ظفحلا ىف لثلا هب برضي ناك نيروبشملا

 ( س تد م خ ) و ةعامبا هب جتحا لع هللاو ردقلاب لوقلا ةداتق نع اندنع تبش مل : لاقف دواد وبأ امأو ةعامج

 . نينس تس طاتخا ىراخبلا لاقو , ريغت هنأ الإ هب ساب ال متاح وبأ لاقو ینیدلا نبا هقثو ىرصبلا سنأ نب شيرق

 نع ديبشلا نب بيبح نع هثيدح ىوس ىراخبلا هل جرخ مل نكل ةثالثلا نئسلا باحأو ناخیشلا هل ىور : تلق

 هب ثدح دقو هطالتخا لبق هنم عمس هللا دبعو هنع دوسالا ىبأ نب هللا ديغ نع هجرخأ ةققعلا ف ةرمس نع نسحلا

 ىبأ نب سيق ( ع ) ه هعماج ىف یذم تلا هنع هاورو « سل نب شيرق نع ینیدلا نب ىلع نع حيحصلا جراخ ىراخبلا
 لاقيو ةعامجا هب جتحاو هدعب نمو ركب ابأ قلف هقلي ملف قلي ىبنلا ىلإ رجاهو ةيلهاجلا كردأ مرضخم ىلجبلا مزاح

 هيف انباحآ ملكت ةبيش نب بوقعي لاقو « یرهرلا نم قثوأ وه : لاقف نيعم نبا غلاب دقو فرخ نأ ىلإ نبك هنإ

 ريك انم ثيداحأ هل لاقو هيلع لمح نم مهنمو ؛ دیناسالا حصأ نم هنع ثيدحلا لعجو همظعو هردق عفر نم مهنف

 بذتحمي ناك كلذلو ناثع مدقي ناك هنأ هنع فورعملاو "لع ىلع لمحي ناك هنأو هبهذم ىف هيلع لمح نم مهنمو
 . ملعأ هللاو لصفم نيبم لوق اذبف : تلق . هنع ةياورلا نييفوكلا ءامدق نم ريثك

 فاكلا ف رح

 ىجاسلا لاقو دعس نبا هقثوو « ىوقلاب سيل : ىئاسنلا لاق ىرصبلا ةرق وبأ ريظنش نب ريثك ( سد م خ)

 ةثالث مدنع هل م عيمجو یاسنلا ىوس ةعاجلا هب جتحا : تاق . نيل ةعرز وبأ لاقو ‹ فعلا ضعءب هيف قودص

 ثيللا هعباتو هنع ثراولا دبع ثيدحح نم ناخیشلا هاور ىلصملا ىلع مالسلا ىف راج نع ءاطع نع اهدحأ : ثيداحأ

 ءاسلا دنع نایبصاا فكو ةينآلا ريمختي مالا ىف دانسالا اذهب هثيدح اهيناثو ۰ لسم دنع رباج نع ريبرلا.ىنأ نع

 هجام نا درفنا املاثو . خرج نا هعباتو هنع ديز نب دامح ثيدح نم ىذمرلاو دواد وبأو یراخبلا هجرخآ

 ینطقرادلا و نيعم نبا هقثو ربع نبا بحاص یرکبلا لئاو نب بیلک ( تد خ) ٠ فيعض هنع یوارلاو هجارخاب

 ةبيبر نع هثیدح یراخبلا هل یور . فیعض ةعرز وبآ لاقو « ساب هب سیل دواد وبأ لاقو نامفس نب بوقسو



 بس ج77 عن

 یمیقلا نسحلا نب سمپک ( ع ) ه هريغو سلآ ثيدح نم دهاوش هلو طقف متنحلاو ءابدلا نع ىبنلا ىف کم ىبنلا

 ی نبا لاقو « هب سأب ال متاح وبأ لاقو « ةقث دواد وبأ لاقو « ةدايزو ةقث دمحأ لاق . نیمپاتلا راغص نم ىرصبلا

 ثيداحأ ىراخبلا هلجرخآ : تلق . هفعض نيعم ىبأ نبا نأ لقنو « مم قودص ىجاسلا لاقو ةقث نيعم نبأ نع ةمشيخ

 ىمودسلا لابلا نب سميك (خ) ه قفوملا هئاو نوقابلا هب جتحاو طقف ذ ةديرب نب هللا دبع نع هتياور نم ةريسإ

 یآ نب ديعس نع امهالك ءاوس نب دمحم انورقم ادحاو اثیدح ىراخبلا هل جرخأ هلبق ىذلا نع رخأتم ىرصبلا
 . هثيدح بتكي قدصلا هلع متاح وبأ لاقو ردقلا هيف لاقي ناك : لاقف كلذ عم هيف ماكتو ربع بفانم ىف ةبورع

 ملا فرح

 هركذو روبجلاو نيعم نبا هقثو روبشم ىندم نيمباتلا رافص نم ىميتلا ثراحلا نب مهارب] نب دمج ( ع)

 ىوري ءیش هثيدح ىف هرک ذو لوقب ىبأ تعمس : لاق . لبثح نب دحآ نب هللا دبع نع یورو « ءافعضلا ىف لیقعلا

 ىلع اذه لمحيف هل عباتم ال ىذلا درفلا ثيدحلا ىلع ةعامجو 8 نب دحأ هقلطأ رکسنلا : تلق . ريكانم ثيداحأ

 : ىلاسنلا لاق . نيعم نبا هقثو روپشم قودص ىندملا كيدف ی نب لیعاع) نب دهم م ةعامجا هب جتحا دقو كلذ

 حرجلا ةمئأ كلذ ىلع هقفاوي لو دعس نبا لاق اذك ةجع سيلو ثيدحلا ريثك ناک دمس نبا لاقو < سأب هب سيل

 یرصیلا راشب نب دم ( ع) ه ثيداحأ ةعبرأ ىوس ىراخبلا ىف هل سيلو « ةعاملا هب جتحا دقو ليدعتلاو

 لهأ مام] هاسو ةعزخ نباو ىئاسنلاو ىلجملا هقثو ةتسلا ةمثآلا هنع ىور . نیروبشلا ةاقثلا دحأ رادنبب فورعملا

 ببس رک ذی لو سالملا ىلع نب ور هفضو « نورخآو ىزارلا متاح وبأو ةياسمو ىلهذلاو ىنايهرفلاو « هنامز
 كرل هيف ةمالس الول دواد وبأ لاقو هفعضتسي نيعم نب ىح ناك ىريراوقلا لاقر « هعرج ىلع اوجرعاف كلذ

 رثكي مو ةعامجلا هب جتحا دقو , دمعتي مل هنأ ىلع كلذ لمح طلغ وأ اپس اذإ ناكف ةمالس هيف تناك هنأ نمی هثيدح
 ةمجرت ىف كلذ انیکح م هنع ىراخبلا ذخأب رختفي رادنب ناكو « هخويش راغص نم هنال هثيدح حيرخت نم ىراخبلا

 . ةقث نیم نب ىحي نع یرادلا ناثع لاقو  لجملاو دراد وبأ هقثو یناسریلا ركب نب دم ( ع) ه ىراخبلا

 ىراخبلا ىف هل سيل : تلق . ىوقلاب سيل هننس نم ةبراحنا باتك ىف ىئاسفلا لاقو « ندصلا هلع خيش مئاحوبأ لاقو
 لاقو « نيمضوم ىف هرك ذ رباج نع ءاطع نع جرج نبا نع هثیدح وهو یزاغملا باتك ىف دحاو ثبدح ىوس

 ةديبع وبأ هدنع هيلع هعبات اثیدح رك ذف داهور ىنأ نب ناثع نع ركب نب دم انثدح فلخ نب ركب لاق ةالصلا ىف

 یکم نع هجرخأ ناك اثیدح ركذف حرج نبا نع ركب نب دحم لاقو هيف لاق جلا ىف رخآ هل قلعو ناهثع نع دادحلا
 نب دحأ هقو نيعب اتلا راغص نم قوكلا ةداحج نب دم (ع) ه نرقابل هل یورو خرج نبا نع مهاربإ نا

 یراخبلا ىف هل امو ةعاجلا هل یور : تلق . عیشتب ناك ةناوع ىنأ لوق لجأ نم مهضعب هيف ملکتو ةعاج و لبنح

 ةبعش باحآ نم نينقتملا تايثآلا دحأ ردنغب فورملا رفمج نب دمت ( ع) . بهذملاب اط قلعت ال نيثيدح یوس
 اذا كرابلا نبا لاقو . ةبعش ىف ىدبم نب نمحرلا دبع نم “ىلإ بحأ وه ىنيدملا نب ىلع لاق ىح مهلك ةمألا هدمتعا
 . هب جتح الو ةبعش ريغ نع هثيدح بنكي متاح وبأ لاق نكل مهيب كح ردنغ باتکسف ةبعش يف سانلا فلتجا
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 عبوت دنه ىبأ نب دیعس نب هللا دبع نع رخآو رمعم نع اثیدح هل جرخأو اریثک ةيعش نع ىراخبلا هل جرخأ : تلق

 . ريم نبا هقثو . قوكلا یدسالا لتلا نب نسحلا نب دمت ( ت سد خ) ه نوفابلا هل یورو « ىتأيس اک امہیف

 نبالاقو . عباتي ال ىليقملا لاقو « یوسفلا بوقمب هفعضو « هثيدح بتكي دواد وبأ لاقو « خيش متاح وبأ لاق

 نع ةاكولا ىف اهدحأ ناثيدح هنع نسحلا نب دم نب رع هنيا نع یراخبلا ىف هل : تلق . اا هی دع رآ 1 یدع

 هدنع وهو ثيدحلا ةقدصلا رمت نم ةرمت ذخأ ىلع نب نسحلا نأ ةريره ىبأ نع دايز نب دي نع نامبط نب میهاربا

 ترغام تلاق ةشئاعنع هيبأ نع ماشه نع ثايغ نب صفح نع بقانملا ىف رخالاو دايز نب دمع نع ةبعش ةعباتمم

 هل یورو . ماشه نع امهريغو ثيللاو نمحرلا دبع نب ديم ةعباتم هدنع وهو ةجدخ ىلع ترغ ام ةأر ىلع

 نابح نبا هرك ذو . هريغو نيعم نبا هقثو ىضاقلا ىطساولا ینزلا نسحلا نب دم ( ت خ ) ه یاسنلاو دواد وبأ
 نسحلا ىلع افوقوم معلا باتك ىف هركذ دحاو رثأ ىوس ىراخبلا ىف هل ام : تاق . تاقثلا ىف هداعأو ءافعضلا ىف

 ثيدحلا اص ةرم لاقو فيعض ةرم لاقو نيعم نبا هقثو ةبلس وبأ ىرصبلا ةصفح ىبأ نب دمت ( سمخ ) ٠ یرصبلا

 : تلق . هيف ملكتي ناك ديعس نب ىع نأ ريغ ةقث دواد وبأ لاقو « سأب هب سيل ىنيدملا نبا لاق . ىئاسنلا هفعضو

 اه ربغ هل قاعو امهيف عبوت نا لع هتاور نم نيثيدح یراعبلا هل جرخآ نررهشاا یرهرلا يا نم وه

 یراخبلا هفرع دق : تلق . لوب هن لاقف متاح ربأ هفرعي مل یراخبلا خویش نم ىزورملا مكحلا نب دم ( خ) ه

 لع (قسدمخ) م تاشلا نم ةعبارلا ةقيطلا ىف هرك ذف نابح نبا هفرعو , نيمضوم ىف هحيم ىف هنع یورو

 ىرقلاب سيل نايفس نب بوقعي لاقو «سأب هب سيل ىئاسنلا لاقو « ميحدو نیعم نبا هق”ثو ىصخلا ىحيلسلا ريح نبا

 یوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق . هنم "لل بحأ برح نب دمو ةيقبو هب جتح الو هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو

 رخالاو امیاتم هل رك ذو ركب یی باضخ ىف سنأ نع جاسو نب ةبقع نع ةلبع نآ نب مهاربا نع ايهدحأ نيثيدح
 اومفتنا ول ابلهآ ىلع ام : لاقف ةتيم زنمب عقلي ىلا رم : لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع نال نب تباث نع

 ليسارملا ىف دواد وبأ هل یورو « ةرابطلا ف هدنع سابع نبا ثيدح نم لصأ هلو « حابذلا ىف هدروأ اهاهإب

 شحعالا باعصأ تبثآ ناک نيعم نب یجب لآ < هتينكب رومشم رب رضلا ةيواعم وبأ مزاخ نب دم ( ع ٠) قاسفلاو

 لجأ نم مهضعب هيف ملكستو . ا وبأ مث نايفس شمالا ىف سانلا تبثأ متاح وبأ لاقو « نايفسو ةيعش دعب

 اًمجرم ناك دواد وبأ لاقو « ءاجرإلاب ىرب ناكو ساد امر . ةقث ناك دم ناو ةبيش نب بوقعي لو ءاجرإلا

 لينح نب دمحأ لاق اذكو « بارطضا شعالا ريغ نع هئيدح ىف دازو « شارح نبا لاق !ذك ةقث یاسالا لاقو

 هدنع هلو شعالا ىف الإ ىراخبلا هب جتحي م: تلق , بارطضا اپیف ةورع نب ماشم نع هثيداحأ دحأ داز هريغو

 ةماسأ وبأ هيلع هعبات دحاو ثيدح ةدرب ىلأ نب ديرب نع هدنع هلو : امل عب وت تیداحآ ةدع هورع نب ماشه نع

 دقو « هيلع عبوت دحاو ثيدح قاقرلا ىف هل یرصبلا مامه وبأ ناقررزلا نب دمحم م نوقابلا هب جتحاو ىذمزرلا دنع

 نب هللا ديبع نب دايز نب دم ( د خ ) و أطخأ امير تاقثلا ىف نابح نبا لاقو ؛ یتطقرادلاو ىنيدملا نب ىلع هقثو

 نع بدالا ىف !دحاو اثيدح هع ىور یراخبلا خویش راغص نم ىرصبلا هللا دبع وأ ىدايزلا عیبرلا نب دايز

 نب رسب نع رضنلا ىبأ ماس نع ديعس نب هللا ديع نع مهاربا نإ کم ةعباتع دنه ی نب ديعس نب هللا دبع نع ردنغ

 نابح نا هركذو « هحيمص ىف ةعزخ نبأ هنع یورو ثيدحلا ةرجح هو ىلا ر ج | لاق تب اث نب ددز نع ديعس
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 رفعج وبآ قیاس ن دم ( سقت مخ ) و هدنسم ىف هدنم نب هللا دبع وبأ هفعضو أطخأ امر لاقو . هئاقث ىف

 فصوب نم سيلو ةقث ناك ةبيش نب بوقعي لاقو « لبنح نب دمحأ هاوقو ىلجعلا هقثو ىراخبلا خویش نم رازبلا
 ىوس ىراخبلا ىف هل سيل : تلق . فيعض نيعم نبا نع ةمشيخ ىلأ نبا لاقو « هب سأب ال ىئاسفلا لاقو « طيضلاب
 یمشلا نع سارف نع ناييش انثدح هنع بوقعي نب لضفلا وأ قباس نب دمع انثدح هيف لاق اباصولا ىف دحاو ثيدح

 یزانلا ف وهو نابيش نع ىموم نب هللا ديبع هدنع هيلع همبات دقو « ثيدحلا دحآ موب دبشتسا هابأ نأ رباج نع

 یدزالا هركذو هريغو عیرز نب ديزي ها“وق ىرصبلا یسودسلا ءاوس نب دمع ( ق س م خ ) ه نوفابلا هل یورو
 عیرز نب ديزيب هيف هنرق اهدحأ ثيداحأ ةثالث ىراخبلا ىف هل ام عيمج : تلق . ردقلا ىف ولغي ناك لاقف ءافعضلا ىف

 نبا نع مساقلا نب حور نع هنع ىسيع نب ورم نع بدالا ىف هجرخأ رخالاو « ةبورع ىلأ نب ديعس نع امهالك
 اضیآ بدالا ىف هدنع وهو ةريشعلا وخأ سب لاقف يلب ىنلا ىلع نذأتسا الجر نأ ةشّئاع نع ةورع نع ردكسنملا
 نكل « نوفابلا هل یورو لالا نب سمهك ةمجرت ىف هانرك ذ كلاثلاو . ردکسلا نبا نع ةنيبع نبا ةياور نم
 ىراخبلا خويش ءامدق نم رفعج وبأ یدسالا تاصلا نب دمع ( قس ت ) ه خوسنلاو خسانلا باتك ىف دواد وبأ

 هيف لاق مهضعب نأ نازيملا بحاص رك ذو « هنم “لإ بحأ ناسغ وبأ لاق نكل ريمن نباو متاح وبأو ةعرز وبأ هقثو

 نأ هيبأ نع ةزمح نع ىرهزلا نع سرب نع كرابلا نبا نع !ادحاو اثيدح ىراخبلا هنع جرخأ : تلق . نيل

 نادبع هدنع هيلع همبات دقو « رمع بقانم ىف ثيدحلا ىرلا ىلإ رظنأ ىتح نبللا تبرش معاف انآ انيب : لاق یب ینلا
 خویش نم ىزكوتلا ىلعي وبأ تاصلا نب د (س خ) ۾ دواد ىبأ ريغ نتسلا باحأ یورو « كرابملا نبا نع

 . ىنطقرادلا هقثوو مهو اجرو هظفح نم انيلع ريسفتلا لب ناك « قودص ةعرز وبأو متاح وبأ لاق . اضيأ ىراخبلا

 نع ريثك نأ نب ىح نع یعازوالا نع دیلولا انثدح لاق ةدرلا باتك ىف ادحاو اثيدح ىراخبلا هنع جرخأ : تلق

 هل یورو لسم نب ديلولا نع ینیدلا نب ىلع هدنع هيلع هعباتو !رصتخم نيينرعلا ثيدح رك ذف سنأ نع ةبالق ىبأ
 دعس نبا لاقو ‹ ريغص وهو هيبأ نم مس هنأ الإ ةقث یجملا لاق فوكسلا فرصم نب ةحلط نب دمج ( ع) ه قاسنلا

 لاقو هنويذكي مناك سانلا ناكو توملا ميدق هوبأو هيأ نع ىوري ناک نافع لاقو لاق ةركنم ثيداحأ هل تناك

 لماک وبأ لاقو هشدح نم ءىث ىف انثدح لوقي داكي ال هنأ الإ لاق لبنح نب دحآ هقثوو ءیطخ ناك دواد وبأ

 حلاص نيعم نبا لاقو « ةبتع نب بويأو ناملس نب حيلفو ةحلط نب دحم مهثيدح ىتتتب ةثالث لاقي ناك كردم نب رفظم
 نع هنع ىزاغملا ىف اهدحأ ثرداحأ ةثالث ىراخبلا ىف هل : تلق . ىوقلاب سيل ىناسنلا لاقو « فيعض ةرم لاقو

 . ديمح نع دحاو ريغو یاسلا ىلءالا دبع ةمباتمب هدنع وهو « ثيدحلا ردب لاتق نع ىمع باغ لاق سزا نع لر

 اهلا . ديز نع ةبعش ةعباتمب هدنع وهو ةالصلا لبق حيذلا ىف ءاربلا نع ىعشلا نع ديب ز نع هنع نيديعلا ىف انا

 یورو لامعالا لئاضفىف هنأ الإ درفوهو ءافعضلاب راصتنالا ىف هيبأ نع دعس نب بعصم نع هيبأ نع هنع دابجلا ف

 قوکسا دحآ ابآ ینکی دسأ ىنب ىلوم وهو هدج ىلإ ةبسن ىريبزلا ريبزلا نب هللا دبع نب دم ( ع ) ه نرقابلا هل
 ۰ نایفس ثددح ق أطخلا رشک ناک دمحأ نع لینح لاق .٠ لین ن دحأ خويش ص نيروهشملا تاقثلا تايثالا دحآ

 ىئاسنلا لاقو « عيشتي ناك دازو ىلجعلاو نيعم نباو ريمت نبا هقثوو ماهوأ هل اظفاح ناك متاح وبأ لاقو

 ةعامجلا هب جتحا : تلق . هنم ظفحأ تيأر ام رادنب لاقو « قودص دحاو ريغو ةعرز وبأ لاقو « سأب هب سيل .
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 نب هللا. دبع نب ىنثملا نب هللا دبع نب دمج ( ع ) ه ملعأ هللاو نايفس نع هدارفا نم ايش هل جرخأ یراخبلا نظأ امو

 « هريغو نيعم نبا هقثو . ةقث ىراخبلا خویش ءامدق نم هللا دبع وبأ ىرصبلا یضاقلا ىراصنالا كلام نب سلآ

 نم رأ مل متاح وبأ لاقو « عم دقف عامسلا امأ . ىأرلا ىف رظنلا الإ ثيدحلا لهأ دنع هفعضي ام لبنح نب دمحأ لاقو

 نم نكي لو الاع ناك ىجاسلا ايركز لاقو « ىراصنالاو ىمثاحلا دواد نب ناملسو لبنح نب دحأ ةثالث الإ ةمثآلا
 نبا نع ناربم نب نوميم نع ديبشلا نب بيبح نع هثیدح هريغو ناطقلا ىع هيلع ركفأ : تلق . ثيدحلا ناسرف

 جوت لَ ىنلا نأ مصألا نب ديزي نع نوميم نع هباوص ىنيدملا نبا لاق . مئاص وهو مجتحا مینا نأ سابع
 باتك نم ثدح ناكه بتك هل تبهذ دحآ لاقو « ادیدش اريغت ريغت دق ناك دواد وبأ لاقو « مرح وهو ةنوميم

 هللا ديمع نب ملسم نب هللا دبع نب دم ( ع) ه نوقابلا هل یورو « ثيدح ىف ثيدح هيلع لخد هنأكف ىنعي همالغ

 نب دمع عم ىرهزلا باحأ نم ةيناثلا ةقبطلا ف ىلهذلا ىحيب نب دمع هرک ذ یرهزلا ىخأ نبا بابش نب هللا دبع نبا

 اعوفرم ةريره ىبأ نع ملاس نع همع نع هثیدح اهدحأ . اهل لصأ ال ثيداحأ ةثالث هل دجو هنإ لاقو حيلفو قحا

 نع اهثااث . فوقوم بيرق تأ وهام لك لاق بطخ اذإ ناك دانسالا اذهب اپیناث . نیرهاجما الإ ىفاعم ىتمأ لك

 هسع نع درفت ىجاسلا لاقو « لسرم املك هفكب لكأب ناك زا ىبنلا نأ ای نع یرهرلا تنب جاجحلا مأ هنأ سما

 ءانثلاب ىع نع سابع ىنريخأو هيلع ىنثي دحآ تعم ةقث دواد وبأ لاقو . ها هذه ىنمي هنأك اپیلع عباتي مل ثيداحأب

 سيل متاح وبآ لاقو « فيعض ةرمو ىوقلا كلذب سيل ةرم لاقو سيوأ ىلأ نم لثمأ وه نيعم نب یح لاقو « هيلع
 هفعض نم فيعضت نأ رهاظلاف هيلع ركنأ ام نيب دقو ىرهزلا ثر د فرعأ ىلمذلا : تلق . هثیدح بتكي ىوقب

 نع همع نع یحاضالا ىف اهدحأ . ةليلق ثيداحأ ىوس ىراخبلا ىف هل دجأ مو اف أطخأ ىلا ثيداحالا كلت ببسي
 ىناثلاو ۰ هريغو لسم دنع رمعم هيلع هميات دق اذهو « ثالث دعب ىحاضالا مو لك أ نع ىبنلا ىف هيبأ نع اس

 نع هريغو بيعش ةساتع هدنع وهو ةعباتلا ف تماصلا نب ةدابع نع سيردإ ىبأ نع هع نع راصلالا دوفو ىف

 رمعمو ةنيبع نب نايفس ةعباتع ناورمو روسملا نع ةورع نع همع نع ةيبيدخلا ةصق ىف ىزاغملا ىف كلاثلا . ىرهزلا

 ىبأ نب نمحرلا دبع نب دم ( ع ) ه نوقابلا هل یورو . اقلعمو الوصوم هيلع عبوت ام هذه ريغ هدنع هلو امهريغو

 دحأ هقثو اذكحو « ىرهزلا ىف هنونهوب اوناك ىنيدملا نبا لاق نكل تاقثلا ءالعلا رباك الا لا دحأ بئذ

 ادج همظعي دمحأ ناكو « هريغو ىريبزلا بعصم هنع كلذ ی لب هنع تبسي لو ردقلاب ىرو یرهزلا ىف هضر لو

 ىرهزلا فلخ ءىث ىرهزلا نيبو هنيب عقو ناك هنال ىرهزلا نم هعامس ىف اوملکت انو كلاملع عرولا ف همدق ىتح

 كاذب یرهزلا ىف نكي مل اذه لج'الف هل اهتكف اهدارأ تبداحآ هل بتكي نأ بئذ ىبأ نبا هلأسف مدن مث هثدحيال نأ
 « ةعامجلا هب جنحا ىهتنا ىاش لك نم ىرهزلا ىف ىلإ بحأ وه سالفلا ىلع نب ورمع لاق دقو « هريغ ىلا ةبسنلاب

 نب دمحأ خویش نم ىوافطلا نحرلا دبع نب دمع ( س تد خ ) و تاعباتملا ف ىراخبلا ىف ىرهزلا نع هثيدحو

 . ةعرز وبأ لاةو « هب ساب ال نيمم نبا لاقو « انايحأ مہ هنأ الإ قودص متاح وبأ لاقو « ىنيدملا نبا هقثو لبثح

 سيل ثيدامحأ ةثالث ىراخبلا ىف هل : تلق . هب سأب ال هنإ لاقو ثيداحأ ةدع ىدع نبا هل دروأر ؛ ثيدحلا ركنم
 اموق نإ اولاق ةشئاع نع هنأ نع ماشه نع هنع تشالا ىبأ نع عويبلا ىف ایهدحآ . ىدع نبا ه رکنتسا ام ءیش اپف

 رحألا دلاخ وبأ هدضع همیاتو « هولکو هيلع هللا اوم لاق ؟ ال مآ هيلع هللا مسا اورک ذأ یردن ال محللاب اننوتأي
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 یا نع نيريس نب دمع نع بوبآ نع هنع ىنيدملا نب ىلع نع اضيأ عوببلا ىف انا . امهريغو صفح نب ةماسأو
 نك ثيدح رمع نبا نع دهاجم نع شعلا نع هنع ىلع نع قاقزلا ىف الا . ملكلا عماوج تيطعأ ثيدح ةريره
 ددشي مل ىراخبلا نأكو حیحصلا بئارغ نم وهو ىوافطلا هب درفت دق ثيدحلا اذهف ثيدحلا بيرغ كنأك ایندلا ىف
 ىذمرتلا مكحلل لوصالا رداون ىف اعباتم هيف هل تدجو مث . لعأ هللاو بيهرثااو بيغرتلا ثيداحأ نم هنوكل هيف
 ( س تخ ) ه ةثالثلا نتسل باعا هل یورو هذه ريغ هل قاعو . عا هللاو شعالا نع ريعس نب كلام قيرط نم
 وبأ لاقو اظفاح ناك نايفس نب بوقعب لاقو لجملا هقثو یراخبا خويش نم ىطساولا ىلمرلا زيزعلا دبع نب دمع
 4 ىور : تلق . فلاخ امم ر تاقثلا ىف نابح نبا لاقو . ىوقب سيل ةعرز وبأ لاقو وه ام فعضلا ىلإ وه ماح
 نع راسإ نب ءاطع نع لسأ نب ديز نع ةرسيم نإ صفح نع هنع ءاسفلا ةروس ريسفت ىف امهدحأ : نييدح ىراخبلا
 اذهب ماصتعالا ىف امسناثو. لسا ن دز نع رخآ هجو نم ديحوتلا ىف هجرخأو  ةعافشلا ثيدح ديعس 5
 دقو لسأ نب .دیز نع رخآ هجو نم ءايبنالا ثيداحأ ىف هجرخأو ثيدحلا کسابق ناك نم ننس نمبقتل دانسإلا
 نب صفح ثيدح نم امم نيثيدحلا لسم جرخأو . ملعأ هاو ةرسيم نب صفح ةمجرت ىف املا ةراشإلا تمدقت
 تبئا هرخآ ىلعي نكلو اقودص ناك هنإ لاق لینح نب دمحأ خویش نم یضانطلا ديبع نب دمج ( ع) ه اضيأ ةرسيم
 ىف هقثو نكل ثيدحلا طقاس نوكي دمحأ راتخي ام ىلع اذهو بيصيو ءىطخ ناك : ىرخأ ةياور ىف لاقو « هنم
 ناكو ثيدحلاب هتوخأ رصيأ ناك دازو رامع ناو دعس ناو یاسنلاو ىلجعلاو نيعم نبا هقثو اذكو مرثالا ةياور
 نأ نب دمت ( ع ) ه دحار ثيدح ىف ناك دمحأ هيلا راشأ ام لملو مهلك ةمثآلا دمحمب جتحا : تلق . مهظفحأ ىلعي
 یناسفلاو متاح وبأ لاقو « هيلع ءانثلا ىدبم نب نمحرلا دبع نسحأ ىلع نب ورع لاق , دحآ خویش نم ىرصبلا ىدع
 هب جتحا دقو « تنع هدنع متاح وبأو كلذ ىف رظتنيف هب جتحال لاق متاح ابآ نأ نازيملا قو « ةقث دعس نباو
 نم موضعي هيف ملكت قردص كلام خورش نم روبشم ىندملا بلا صاقو نب ةمقلع نب ورمع نب دمح ( ع) ه ةءاملا
 (ع) ه نوقابلا هل یورو ةعباتف لسم امأو اقیلعتو هريغب انورقف ىراخبلا امأ ناخيشلا هل جرخأو هظفح لبق
 وبأ لاق , هسفن ىلع همدقي برح نب ناملس ناك ىراخبلا خویش نم مراع هبقلو نامنلا وبأ یمودسلا لضفلا نب دمع
 رخآ ىف مراع طانخا : ىراخبلاو اضيأ متاح وبأ لاقو نافع نع رخأتي ال مراع « هيلع متخاف مراع كئدح اذإ متاح
 . نيتئامو نيرشعو نيتفثا ةنس ةعرز وبأ هيقلو ديج هعایسف نيتئامو نيرشعلا لبق هنم عم نم متاح وبأ داز هرم
 ةنس ىراخبلا هنم عم امنإ : تاق . ةقث وهو رکنم ثيدح هطالتخا دعب هل ربظ امو ةرخآب ريغت ىنطترادلا لاقر

 ىدتسملا دمع نب هللا دبع نع هعماج ىف ًأضيأ یورو « ثيداحأ ةدع ىف هدمتعا دقو ةدع هطالتخا لبق ةرشع ثالث
 فیناصت هلر دمحأ خویش نم ىضلا نمحرلا دبع وبأ ىفوكلا ناوزغ نب ليضف نب دمحم (ع) ه نوقابلا هل یورو هلع

 قاسنلا لاقو « علا لهأ نم قودص ةعرز وبأ لاقو « ثيدحلا نسح ایعیش ناك دحا لاقو نيعم ناو ىلجعلا هقثو
 نم هيف قوت ان] : تلق . هب جت ال ميضعبو ايعيش ثيدحلا ريثك اقودص ةقث ناك : دعس نبا لاقو هب سأب ال
 نم هللا محر الو نائثع هللا محر لوق ليضف نبا تعم مشاه وبأ انثدح راب الا ىلع نب دمحأ لاق دقو هعيشتل فقوت
 نب حيلف نب دمحم ( ق س خ) ه ةعامجا هب جتحا هللا هحر ةعامجاو ةنسلا لهأ را آ هيلع تيأرو لاق هيلع محرتي ال
 ساب هبام لاق هيف كلوق اف : تلق دمحم ىلع لمع نيعم نبا ناك هيبأ نع متاح ىبأ نبا لاق هيبأ رک ذ مدقت نابلس
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 نع ىلع نب لاله نع هيبأ نع هتیاور نم ةخسز ىراخبلا هل جرخأ : تاق . ةقث : ىنطقرادلا لاقو ىوقلا كاذب سيل

 هدنع ىرخأ ةخسف هلو هدنع اهرثكأ ىلع عب وت كلام نب سنأ نع لاله نع اهضعبو ةريزه ىبأ نع راسي نبا ءاطع

احأ ةينامئىهر ًاضيأ ايف عبوت دقو راسي نب ءاطعلدب ةرمعىبأ نب نحرلا دبع نع نكل دانسالا اذهب
 هرلعأ هللاو ثيد

 ىور : تاق . هفرعأ ال یبدلا نبا لاقو متاح وبأو نيعم نبا هقثو فوكلا ليوطلا مساقلا ىبأ نب دمع ( قد خ)

مم ةصق ىف سابع نبا ثيدح ىوس یراخبلا یف هل سل و ةمالث هنع
 رشک نب دمج (ع) ه ءادب نب یدعو یرادلا 

 : تلق . لبنح نب دمحأ هقثوو قودص متاحوبأ لاقو ةقثلاب نكي ۸ نيعم نبا لاقیراخبلا خویش نم ىرصبلا ىدبعلا

 وبأ سردت نب سم نب دم ( ع ) ه اهيلع بوت دق ريسفتلاو عويبلاو لعلا ىف ثيداحأ ةثالث ىراخبلا هنع ىور

 ىوس ىراخبلا هل وري مو هريغو سيلدتلا ةرثكل مهضعب هفعضو رولا هقثو روبشم نيعباتلا دحأ کلا رييزلا

 نب د ( ع) ه نوفابلاو لسم هب جتحاو ثيداحأ ةدع هل قلعو « راج نع ءاطعب هنرق عويبلا ف دحاو ثيدح

 دمحأ هقثوو اطسو اخيش ناك ینیدطا نبا لاق كلام نارقأ نم ىندملا يللا ناسغ وبأ فرطم
 ىاجزوجلاو متاح وبأو

 ناك ةمآلا دحأ ىزورملا ىركسلا ةزمح وبأ نوميم نب دمت ( ع ) هةعالا هب جتحاو نورخآو ةبيش نب برقس و

 جتحال متاح وبأ لاقو «نورخآو یئاسنلاو لبنح نب دمحأو نيعم نب ىحي هقثوو كرابملا نبا همظع ةوعدلا با

ع نع رذ نع مصاع نع هل دروأ ثيدح بقع هل نئسلا باتك ىف ًاضيأ ىئاسنلا لاتو هب
 مپ هللا لوسر ناك هللا دب

بهذ دق ناك هنأ الإ ةزح ىبأب ساب ال ةعمجا موي رطفي الو ربش لك ةرغ نم مايأ ةثالث موصي
 هرم رخآ ىف هرصب 

 سيل ىزورملا ةزح وبأ دیپقلا نم ىع ةمجرت ىف لاقف ربا دبع نبا برغأو ديج هثیدخ كلذ لبق هنع بتك نف

 نم ةريسي ثيداحأ الإ یراخبلا هل جرخي مو« ىئاسنلا لاق ام هيف دمتعملاو مهلك ةمئآلا هب جتحا لب : تبق . یوقب

 ی لئاضف ىف ىراخبلا هل یور ینوکلا ديزي نب دمع ( خ) ه ملعأ هللاو هباحمآ ءامدق نم وهو هنع نادبع ةباور

با نب دم نع ريثك ىبأ نب ىحي نع یعازوالا نع لسم نب ديلولا نع هنع ركب "
 نب هللا دبع نه ةورع نع مهار

 نبا لاقو « لوبحي لاقف متاح وبأ هنع لئسف ثيدحلا عقل هللا لوسرب نوكرشملا هعنص ءىش دشآ نه هلأس هنأ وربع

 یراخبلا هفعض نكل سم نب ديلولا نع هنيعب ثيدحلا اذه ىور هنال ىعافرلا هنأ ىجاسلا حجرو ىعافرلا وه ىدع

 نع هريغو ىنيدملا نب ىلع هدنع هيلع هعبات دقف هيلع عباتي ام هحیع ىف هل جرخم نأ دعبب الف نورخآ ها“رقو هريغو

ماشلا لحاوس نم ةيراسيق ليزن ينايرفلا فسوي نب دحم (ع) ه لعأ هللاو لسم نب ديلولا
 ىراخبلا خویش رابك نم 

 ركذو اثيدح نیسمخو ةئام ىف أطخأ دقو « ةدث ىلجعلا لاقو دارفإ هل لافف لماکلا ف ىدع نبا هركذو رولا هقثو

 هل یورو « اهزيمو هثیداحآ قتنا هنال ىراخبلا هدمتعا : تلق . لطاب اذه : لاقف هيف أطخأ اثيدح نيعم نبا هل

 نبا هركذ هتقث ىلع عمج ىراخبلا خویش رابک نم ىدبلا ناسغ وبأ ليعامسا نب كلام ( ع) ه ةطساوب نرقابلا

 د خ) ه ةمئالا هب جتحا دقو « ايعيش ىنعي ايبشخ ناك هنإ ىناجزوجلا لوق لجأ نم لماكلا ىف ىدع
 نب كلام ( ق س

 نم نیئیدح ىراخبلا هل ىور : تلق . دواد وبأ هفعضو قودص هريغو متاح وبأ لاق ىفوكلا سنلا نب ريعس نبا

ف ةدئاملا ةروس ريسفت ىف اههدحأ « ةشئاع نع هيبآ نع ماش نع هتياور
 لوق ىف تاوعدلا ىف رخالاو ؛ نيهلا وغل ى

نع هيلع عبوت دق امهدلکو ءاعدلا ىف تلزن ( اهب تفاخ الو كتالصب رمجت الو ) ىلاعت
 ٠ نئسلا باخآ هل یورو « هد

اسنلا لاقو « انرمأم ةقث ناک دعس نبا لاق عيكو ةقبط نم ىلحلا ليعامسا نب رشبم (ع)
 بحاص هركذ هب سأب ال ق
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 ليدعتلاو حرجلا ةمثأ نم دحال اءالك هيف رأ لو ءهيف ملكت نم ركذي مو : لاق اذک ةجح الب هيف ملكت : لاقف نازيملا
 نع دحاو ثيدح یوس ىراخبلا ىف هل سیلو دمتعمب سيل عناق نباو « فیعض هنا تایفولا ىف عناق نبا لاق نکسل
 تايثالا ملا دحأ راثد نب براع (ع) ه نوفابلا هل یورو كرابملا نب هللا دبع ةعباتمب دجبتلا بانك فىعازوألا
 : تلف . هب نوجتعال دعس نبا لاقو « نورخآو لجعلاو ئاسنلاو متاح وبأو نيعم نباو دمحأ هقثو لیلج ىعبات
 ىف ةئيدملا لهأ ةقيرط ىلع ىدقاولاو ىدفاولا دلقب دعس نبا نکل و نومأم : ةعرز ربأ لاقو مرلك ةمئآلا هب جتحا لب
 دحآ خیاشم نم ىفوكلا عروملا نب رضاع ( س د م خ) ه هللا ءاش نإ دشرت كلذ معاف قارعلا لهأ ىلع فارحنالا
 بتكيف نيتملاب سيل : متاح وبأ لاقو ثيدحلا باحصأ نم نكي مو الفغم ناک دحأ لاقو ساب هب سيل : یناسنلا لاق
 هخویش ضعب نع لوصوملا قیلعتلا ةروصب نيثيدح ىراخبلا هل جرخأ : تلق . قودص : ةعرز وبأ لاقو هثيدح
 ه یئاسللاو دواد وبأو ًادحاو اثيدح لسم هل یورو : امهريغ هل قلعو عویبلا ىف رخالاو جحلا ىف اههدحأ هنع
 سأي هب سيل نيعم نبا لاق ىزملا هركذ نييدمحلا قو دمع ها لاقي رفعج وبأ ىرصبلا نسحلا نب بوبح (تخ)
 ثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق . ردقلا نم اثیش ىري ناك : دواد وبأ لاقو ىوقب سيل متاح وبأ لاقو ىئاسذلا هفعضو
 ىارحلا ديزي نب دلخم ( ت س خ ) ه ىذمرتلا هل یورو « هريغب انورقم ءاذحلا دلاخ نع ماكحالا باتک ىف دحاو
 هيلع دمحأ مادق دازو : ىجاسلا لاق اذكو مهي ناكو هب ساب ال : دمحأ لافو هريغو نيعم نبا هقثو دہحأ خویش نم
 نبا نع هتياور نم ةليلق ثيداحأ یراخبلا هل جرخأ : تلق . هلصو اثیدح دواد وبأ هل ركسنأو ريكب نب نیکسم
 نبا ةيمأ نب املا ىبأ نب ملا نب ناورم ( | ء خ) ه ىذمرتلا ىوس نوفابلاو لسم هل یورو أييلع عبوت خرج
 ف م ال ناورم ناك : ريبزلا نب ةورع لاقو « هيف ماکت نم ىلع جرعي الف تتبث ناف ةيؤر هل لاقي نافع نب ناعمع
 موي ةحلط یر هنأ هيلع اومقن امن و. هتدص ىلع اداتعا ىناحصلا ىدعاسلا دعس نب لبس هنع ىور دقو « ثيدحلا
 ليعامسإلا هررق اک هيف الوأتم ناكف ةحلط لتق اماف . ىرجام ىرج ىتح ةفالخلا بلط ىف فيسلار هش مث هلتقف مهسب لمجلا
 ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب وبأو نيسحلا نب ىلعو ةورعو دعسنب لبس هنع لمح امنإف كلذ دعبام امأو « هريغو
 نبا ىلع فالخلا ىف هنم ودب نأ لبق ةنيدملاب مدنع ًاريمأ ناك امل هحص ىف هنع مهثيداحأ ىراخبلا جرخأ ءالؤهو
 ةيواعم نب ناورم ( ع ) ه لسم ىوس نوقابلاو هيأرو هثيدح ىلع كلام دمتعا دقو . عآ هللاو ادیام ريبزلا
 ناك یبدلا نب ىلع لاقف نيل وبجاو ءافعضلا نع هتياور ةرثكل میضمب هيف ملكت روپشم ةقث دمحأ خويش نم ىرازفلا
 ةمئالا هب جتحا هللا هحر هينيع بص هلك هثيدح ظفحي اظفاح ةقث ناك دحأ لاقو ٠ نيفورعملا نع ىوري ابف ةقث
 وبأو دلاخ نأ نب ليعامساو لوح الا مصاعو ديح مهو نيف ورعملا هخورش نم ةسمخ نع هثيدح نم ىراخبلا جرخأو
 هقثو دحأ خویش نم نمحرلا دبع وبأ ىنارحلا ريكب نب نيكسم ( س م د خ ) ه مشاه نب مشاه و ىدبعلا بوقعي

 ثيدحلا ظفحي ناك متاح وبأ دازو أطخ هثيدح ىف دحآ داز هب سأبال متاح وبأو نيعم نباو دمحأ لاقو « رامع نبا
 ةبعش نع دحاو ثيدح یوس ىراخبلا ىف هل سيل : تاق . أطخلاو مولا ريثك ناك ىنكلا ىف اجلا دمحأ وبأ لاقو
 هدنع هيلع همب اتو( هرفخت وأ كسفنأ ىفام اودبت نو ىلاعت هلوق ىف رمع نبا نع رفصالا ناورم نع ءاذحلا دلاخ نع
 ىروباسينلا هللا دبع نب فرطم ( ق ت خا ه یاسنلاو دواد وبأو لسم هل یورو ةبعش نع ةدابع نب حود
 ىلع همدقو ثيدحلا برطضم هنكلو قودص هيبأ نع : متاح ىنأ نيا لاق ىراخبلا هيقل كلام بحاص شو رطالا
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 ةرکشنم ثیداحآ هل قاسو لماکلا ق ىدع نبا هركذو ةقث : ینطقرادلاو دعس نبا لاقو : سيوأ یآ نب ليعامسا
 یوس ىراخبلا ىف فرطل سيل : تاق . ىنطقرادلا هبذک دقف ینارا دواد نب دمحأ هنع ىوارلا نم ايف بنذلاو

 هل ىورو ةعباتع ةالصلا ىف هجرخأ رخالاو  هدنع هريغو ةبيتق هيلع هماتو ةراختسالا ثيدح اهدحآ : نشدح

 ىف نيعم نب ىع هقثو قاذحلا ثيدحلا باعصأ نم یرهبلا یئاوتسدلا ماشه نب ذاعم ( ع ) هجام نباو یذمرتل

 همنیخ ىنأ نبا لاقو ةجحب سيلو قودص نيعم نبا نع ىرودلا لاقو ىنيدملا نب ىلع هدمتعاو یرادلا ناثع ةياور

 لجانب یونی اف ماکت و قودص هنأ وجرأو ءىشلا ىف طلغي ابر : ىدع نبا لاقو ىوقلا كاذب سيل نيعم نبا نع
 ىميقلا هللا ديبع نب ةحلط نب قحسا نب ةيواعم (ت س خ) هنوفابلا هب جتحاو ىراخبلا هل رثكي مل : تلق . ردقلا

 ثيدح ىوس ىراخبلا ىف هلام : تلق . هاو خيش : ةعرز وبأ لاقو هب سأبال متاح وبأ لاقو یناسنلاو دمحأ هقثو

 4 ةرععىبأ نب بييح هدنع هيلع ةعباث دقو« جحلا نكدابج ثيدح ةشّاع نع ةحاط تب ةشئاع هتبعنع دابجلا ىف دحاو

 ربكأ ناك ةصفحو سنأو دم وخآ مالوم یراصن الا نيريس نب دبعم ( س د م خ) ه هجام نباو ئاسنلا هل یورو

 ىئاسنلاو دواد وبأو ناخیشاا هب جتحا : تلق . ركنيو فرعي نيعم نب ی لاقو دعس نباو ىلجعلا هقثو ةوخألا

 نباو متاح وبأو نيعم نبا هقثو ىميتلا ناملس نب رمتعم ( ع ) ه نيثيدح ريغ ىراخبلا ىف هلام رثكملاب وه سیلو

 ثدح اذإو هظفح نم ثدح اذإ ءیطخم ناك شارخ نبا لاقو « ظفحلا ءیس ناك : ناطقلا یع لاقو ىلجعلاو دعس

 نب فورعم ( قد م خ)ه ةعاملا هب جتحاو هيلع عب وت ام یراخبلا هل هجرخأ ام رثكأ : تلق . هقث وبف هباتك نم

 لاقو « قودص ىجاسلا لاقو « وه فيك ىردأ ام : دحأ لاقو نيعم نب ىع هفعض نیمباتلا رافص نم ملا ذوب “رخ

 سانلا اوثادح ىلع نع ليفطلا ىبأ نع هئيدح وهو معلا ف عضوم ىوس ىراخبلا ىف هلام : تلق . هثيدح بتكي متاحوبأ
 (ع) ه جحلا ىف علي ىنلا ىأر هنأ ليفطلا بأ نع هثيدح هجام نباو دواد وبأو لسم هل یورو « ثيدحلا نوفرعي اع

 ناكو ىأرلا قفاوب ام تدع ناكو هنع تدتكام : دمحأ لاق ىراخبلا هيقل دادغب ليزن ىزارلا روصنم نب ىلعم

 ؛طورشلا بتكي ناك لاقف . هنع بتكت ململ دحألليق : ىزارلا متاح وبأ لاقو « دمحآ نع بلاط وبأ هاكح « ءیطخع

 هيف فاتخا : لاق نكل دعس نباو ةبيش نب بوقعيو ىلجعلاو نيعم نب ىح هقثوو « بذكي نأ نم لؤي مل اهبتك نمو
 نيثيدح ىراخبلا هل ىور : تلق . ارکنم اثیدح هل دجأ مل یال هب ساب ال هنأ رج زا ىدع نبا لاقر ثيدحلا باع

 تذب بذيز نأش ىف سنأ نع تباث نع ديز نب دایح نع هنع مثيلا نب ىلع نع بازحالا ةروس ريسفت ىف اهدحآ

 دبع نب دمحمنع عویبلا ىف ىناثلاو . هنم مأ دیز نب دامح نع امهالک ددسمو برح نب ناملس ةعباتمب ارصتخ شجح

 نبا لاق « هيف سانلا ترآ نم ناك ىرهزلا بحاص دشار نب رمعم ( ع) ۰ نوقابلا هل یورو مشه نع هنع محرلا

 نب ىحي نع ىنالعلا لاقو هريغو متاح وبأ هلاق ايف طلغ ثيداحأب ةرصبلاب هظفح نم ثدح هنأ الإ ةقث هريغو نيعم

 نباو ىرهزلا نع رمعم كثدح اذإ نيعم نبا نع ةمثيخ ىبأ نبا لاقو « فيعض ىنانبلا تباث نع رمعم ثبدح نيعم

 ةرصبلا لهأو ةفوكلا لهأ هفلاخ نييقارعلا نع ثدح اذإو ءائيش شحعالا ثيدح ىف لمعامو < میقتسم هثب دخل سواط

 نع هتياور نم ىراخبلا هل جرخأ : تاق « نومأم ةقث ىئاسذلا لاقو سانلا قدصأ نم رمعم ناك ىلع نب ورع لافو

 ميركلا دبعو سفأ نب ةمامثو بويأو ةورع نب ماشهو ريثك ىبأ نب یو هبنم نب ماهو سراط نباو ىرهزلا

 و اًئيش شمالا نع هتياور نم الو اقیلعت الإ ینانبلا تباث الو ةداتق نع هتیاور نم هل جرخم مو مريغو ىررجلا



 نب ةريغم ( ق س د خ) ه مہلک ةمئألا هب جتحاو هنع هيلع اوعبوت ام الإ هنع ةرصبلا لهأ ةياور نم هل جرخي
 نع ىرودلا سابع لاقو . ةبيش نب بوقعي هقثو ىوزخلا ةعيبر بأ نب شايع نب هللا دبع نب ثراحلا نإ نمحرلا دبع
 ىءازملا نحرلا دبع نب ةريغم فعض هنأ نيعم نأ نع كح اسابع نإ دواد یال تلف ىرجألا لاقو « ةف نيعم نبا
 ىف هل سیلو هننس ىف كلذ عم هل جرخأو : تاق . فيعض یوزغلا دواد وبأ لاق « سابع طاغ لاقف یوزخلا قثوو
 « رع نبا نع عفان نع دنه بأ نب ديعس نب هللا دبع نع هتياور نم ةتوم ةوزغ ىف دحاو تبدح ىوس ىراخبلا
 نب دلي وخ نب مازح نب دلاخ نب هللا دبع نب نمحرلا دبع نب ةريغم ( ع ) ه عفان نع لاله ىنأ نب ديعس هدنع همیاتو
 دانرلا ىنأ نب نجرلا دبع نم ىلا بحأ وه ةعرز وبأ لاقو هب ساب ال دواد وبأو دحأ لاق ىازحلا یدسالا دسأ
 یوقلاب سيل : یئاسفلا لاقو « هفعض نيعم نبا نأ هلبق ىذلا ةمجرت ىف مدقت دقو . دانزلا ىبأ ىف ةزمح ىنأ نب بيعشو
 دحأ یفوکسلا یضلا مسقم نب ةريغم ( ع ) ه ةعامجا هدمتعا دقو . ةميقتسم اهتماعو تداحأب درفت ىدع نبا لاقو
 نم ام امنو اهسشلدب ناک : لاق ةصاخ ىمخنلا مهاربا نع هتياور لبتح نب دمحأ فعض نكل هقيثوت ىلع قفتم ةمنآلا
 ینابتقلا ةلاضف نب لضفملا ( ع ) ه ةمثآلا هب جتحاو هيلع عيوتام الا مهارا نع ىراخبلا هل جرخأ ام : تلق . دامح
 دعس نبا لاقو « قودص شارخ نباو متاح وبا لاقو نورخآو یناسفلاو ةعرز وبأو نيعم نب حي هقثو یرصلا
 نع نآرقلا لئاضف ىف امهدحأ : ناثيدح ىراخبلا ىف هلام عيمجو هب جاجتحالا ىلع هما قفتا : تاق . ثيدحلا ركنم
 ليقع نع ةالصلا ىف امهناثو « ثيللا هدنع هيلع هعباتو تاذوعم اب ذوعتلا ىف ةشثاع نع ةورع نع ىرهزلا نع ليقع
 نب دمع نب مدقم ( خ) ه لسم ىف وهو اضيأ هيلع ثرللا هعباتو رفسلا ىف ةالصلا رصق ىف سفنأ نع بابش نبا نع
 عفان نع رع نب هللا ديبع نع ىحي نب مساقلا همع نع هنع ىور ىراخبلا خویش نم ىطساولا یدقلا ءاطع نب یحم
 ناذهو . تاومسلا ضيقب هللا نأ ديحوتلا ىف رخل او ناعللا ىف رونلا ةروس ريسفت ىف امهدحأ : نییدح رمع نبأ نع
 برغي لاق تاقثلا ىف هركذ ال نکل نابح نباو ىنطقرادلاو زازبلا ركب وبأ هقثو دقو « قرط هدنع ايف ناثيدحلا
 قفاوام ىراخبلا هل امهجرخأ نيذللا نيديدحلا نأ انيب دقو . ذوذشلاب هثيدح ىلع مكح هنم رنک ناک نإ اذبف فاخر
 نب هللا دبع یوم وهو هل هموزلل كلذب رهتشا سابع نبا ىلوم مسقم ( يع خ) ۰ لعأ هللاو هيف فلاح امال هيلع
 , هنع نيهاش نبا لقن ايف ىرصملا خاص نب دحأو ینطقرادلاو نايفس نب بوقءيو ىلجملا هقثو لف ون نب ثراحلا
 , ءالؤه نود لاق مسقف : هل تلق . مرکذف ةتس : لاقف سابع نبا باحأ تيثأ نم لبنح نب دحال تلق ًانبم لاقو
 الإ هحيمص ىف ىراخبلا هل جرخي مل : تاق . هتياور ضءب ىف سانلا ملكت : یجاسلا لاقو « افمض ناك دعس نبا لاقو
 نبا نع امهالك قازرلا دبع قيرط نم ريسفتلا فو « فسو» نب ماشه قيرط نم ىزافملا ىف هركذ ًادحاو اثيدح
 « ردب ىلإ نوجراخلاو ردب نع نینمولا نم نودعاقلا ىوتسيال سابع نبا نع هلع ىرزجلا ميركلا دبع نع جرج
 ( قسد م خ)و حيحصلا بئارغ نم وهو هماتب عرج نبا نع جاجح قرط نم ىذم لا هجرخأ و آ رصتخم هدررأ اذك
 یردبملا رادلا دبع نب نایلع نب ىزعلا دبع نب ةحلط ىبأ نب ةحلط نب ثراحلا نب ةحلط نب نمحرلا دبع نب روصنم
 نبا لاو ةقث دعس نباو ىئاسنلا لاقو « هيلع ءانثلا دمحأ نسحأ مرثآلا لاق « ةبيش تنب ةيفص همأو یا ىجحلا
 ه ىذمرتلا هل جرخ م نكل مپاک ةعامجلا هب جتحا لب : تلق . یوقلاب سيل لاقف مزح نبا ذشو ايقت اتيث ناك نابح
 متاح ىنأ نبا لاقو ةفث مريغو ىلجملاو ىناسنلاو نيعم نبا لاق « فوكلا مالوم یدسالا وربع نب لاهلا (, ء خ)



 هراد نم عم هنال متاح نأ نبإ لاق دمع لع وربع نب لابنلا ةبعش كرت لوقب نأ تعم لوقب دمحأ نب هللا دبع تعم

 لاهنملا لزنم تيتأ : لاق هنأ ةبعش نع ريرج نب بهو هاور ىذلاو < متاح يبأ نبا لاق اذك بيرطتلاب ةءارق توص

 اذه ناف حي ضارتعا اذهو :تاق. لعبال ناکیمع هتلأس البف :تلق. هلأسأ لو تعجرف روبنطلا توص هنم تعمسف

 لابملا نع ةياورلا نع شععالاىهني ناک هنأ مسقم نب ةريغملا نع هل دنسإ ةمثيخ ىلأ نبا یورو لامل اف احدق بج ويال

 ةياكملا هذهو :تلق ءال موللا لاق ؟ نيمهردىلع لاهنملا ةدابش زوج تناكله هللاب كتدشن دايز ىلأ نب دب زل لاق هنأو

 بيرطتلاب ةءارقلا نم ةبعش هرك ام ةريغم هنم هرك امناف تع ولو ء فرعي ال نا رع نب دمع اموار نا حصتال

 حر ال اذمو « ةعبس نزو هل لاقي نحل هل ناكو توصلا نسح لاهخلا ناك : لاق هنأ ةريغم نع كح اريرج نال

 نب هللا دبع لاقو « هنأش نم حضي ناك نيعم نبا نأ ىئالعلا لضفملا ىكحو هزيغ ناطقلا ىع نأ احمل ا ركذو « ةقثلا

 “یس ناك : ناجزوجلا لاقو « قثوأ رشب وباو رمع نب لاهملا نم لا بحأ رشب وبأ لوقب ىلأ تعمس لينح نب دحأ

 ةياكسملا# هریغ لإ ةبسفلاب هم عضي ناك نيعم نبا لملف ىثالعلا ةياكح امأف : تلق . هئيدح ىرج دقو « بمذلا

 هحرج نإ ةرم ريغ اناف دف ىناجزوجلا امأو « هقثو هنأ نيمم نبا نع ىكح متاح ابآ نأ كلذ ىلع لديو دمحأ نع

 ىوس ىراخبلا ىف هل اف كلذ عمو ةرسفم ريغ ناطقلا نع ماحلا ةياكحو هبصن و هفارحنا ةدشل ةفوكلا لهأ ىف لبقيال

 ثيدحو« هنع ةسينأ ىلأ نب ديز ةياور نم نيسحلاو نسحلا ذيوعت ىف سابع نبا نع ريبج نب كيعس نع ثيدح
 رخآ

 دحأ ةا وبأ کذ وبتلا ليعامسا نب یسوم (ع) ه قلعم وأ لوصوم وه له ةاورلا هيف فلتخا تاصف مح ريسفت ىف

 قودص وهو هيف سانلا ماکت لاقف شارخ نبا ذشو روبجلا هقثوو اريثك هنع ىورف یراخبلا هدمتعا تاقثلا تاگالا

 رافص نم روبشم ىندملا ةبقع نب یسوم ( ع) ه نومأم ةقث نيعم نبا لاق دقو « مالكلا كلذ رسفي لو لاق اذك

 نع ةبقع نب ىموم باتك نيعم نا لاقو روبما هقثوو « كلذ ىف تافئصملا حصأ نم وهو ىزاغملا فنص نيعباتلا

 ربظف : تاق . رمح نب هللا ديبعو كلاک هيف وه سيل ءىش عفان نع هتياور ىف ةرم لاقو « بتكلا حصأ نم ىرهزلا

 هقثو دقو « مهلك ةمئالا هدمتعا دقو « هب درفت ايف ال هریغو كلام ةياور ىلإ ةبسنلاب وه امن هل نيعم نبا نیبلت نأ

 نم ىدهنلا ةفيذح وبأ دوعسم نب یمرم ( ق تد خ) ه ملعأ هللاو هنع دحاو ريغو ىرودلا سابع ةياور ىف اقلطم

 لاقو « ةقث لجملا لاقو  بذکلا لهأ نم نكي مل نيعم نبا لاقو . دحآ هلاق ءى هظفح ىف قودص ىراخبلا خويش

 ًاطخ لقأ وهو ءىث ابضعإ فو « ثيدح فلأ رشع ةعضإ ىروثلا نع یورو « فحص ناك هنكل و قودص متاح وبأ

 ىف فءضي ىذمرتلا لاقو ؛ نيل وهو فحصر ناك ىجاسلا لاقو « هب جتحال ةمزض نبا لاقو « ليعامسا نب لمؤم نم

 مانع ةعباتمب ةدئاز نع امهالك ىع نب عيبرلا ةعباتم قتعلا ىف اهدحأ ثيداحأ ىراخبلا هنع ىور : تاق . تب دما

 ىف ةقاتعلاب رمالا ىف ركب ىبأ تنب ءامسأ نع رذنلا تفي ةمطاف هتأرما نع ةورع نب ماشه نع اهالك ىلع نبا

 دقو « كلذ لثم رانلاو هلعن كارش نم مدحأ ىلإ برفأ ةئجلا : دوعسم نبا ثيدح قاقرلا ىف اهناثو « فوسکلا

 ىلإ اتیش ابیف كرتام ةبطخ عقلي ىنلا انبطخ دقل ةفيذح ثيدح ردقلا ىف املا « نايفس نع هريغو عييكو هيلع هعبات

 هنع قلعو ىراخبلا ىف هلام عيمج اذهو لسم دنع عيكوو ةيواعم وبأ هعبات دقو « ثيدحلا هركذ الإ ةعاسلا مايق

 يأ نع ىرخأ قرط نم هدنع وهو ةيبيدحلا حلص ىف ءاربلا نع قحسا أ ثيدح وهو دابجلا رخآ ىف رخآ اعضوم

 لاقو يعن وبأ هيلع ىنثأ طانلا بابش وبأ عفان نب ىسوم ( د م خ) « یئاضلا الإ ننسلا بامصأ هل یورو قحس)
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 نغ ىنيدملا نب ىلع لاقو « ثيدحلا ركنم عفان نب ىموم لبنح نب دمحأ لاقو « ةقث نيمم نبا نع روصنم نباقحسا
 جرج نبأ ةعباتم جا ةعتم ىف رباج نع ءاطع نع هثيدح ىوس نيحيحصلا ىف هلام : تاق . انيلع هودسفأ ناطقلا ىحي
 ىدع نبا نوک عم هتقث ىلع عمج لاكلا بحاص لوق نم بجعتيو رخآ اثیدح یئاسذلا هل یورو ءاطع نع هريغو

 لاقو نیمم نب ىحي هفمض یمبات ىرصيلا ۱) هايس نب نوميم ( س خ ) ه فورعلاب سيل لاقو لماكلا ىف هركذ
 ثيدحلا انتالص ىلص نم : سلأ نع هثيدح ىوس ىراخبلا ىف هلام : تاق . ةقث متاح وبآ لاقو كاذب سيل دواد وبأ
 ىئاسنلا هل یورو لب وطلا ديمح ةعب اتم

 نونلا فرح

 هقلوو تبث تبث دمحأ لاقو سانلا تبثآ نم ناك ىدبم نبا لاق تابثالا دحأ يملا ىحملا رمع نب عفان ( ع )

 دقو ةمآلا هب جتحا : تلق . ءىش هيف ثيدحلا ليلق ةقث ناك دعس نا لقو ء دحاو ريغو متاح وبأو نیمه نب یک
 لیذت ىزورملا یعازخلا داح نب معل ( ق تد مخ) ه ىدقاولا ىلع هداتعال رظن هيف دعس نیا فيعضت نأ انمدق
 هل قطو نيعضوم وأ عضوم ىوس حيحصلا ىف هنع جرخ مل هنکساو ىراخبلا هيقل رابكسلا ظافلا نم روهشم رم
 ناك نيعم لاقو هقثوي دحأ ناكو ىئاسنلا الإ نئسلا باحصأو ًادحاو اعضرم ةمدقملا ىف لسم هل یورو < رخ ءايشأ
 هبسن و « فيعض یناسنلا لاقو قودص متاح وبأ لاقو ةفث ىلجملا لاقو هيف ءىطخيف ءىثلا موتو هنأ الإ قدصلا لهأ نم
 ىأرلا لهأ ىلع ًاديدش ناك هنا هيلع ايصعتم ناک ىنالودلا نأب ىدع نبا كلذ بقعتو عضولا ىلإ ىبالودلا رشب وبأ

 لعأ هللاو باوصلا وه اذهو

 اھا فرح

 ناك برح نب ناملس لاقو هريغو نيعم نبا هقثو ىرصبلا ىوحنلا روعالا ىموم نب نوراه ( س تد م خ)
 هتياور نم لحنلا ةروس ريسفت ىف (هدحأ  نيثيدح ىوس ىراخبلا ىف هلامو ةسنملا ةمتالا هل جرخأ : تاق . ايردق
 هتياور نم تاوءدلا ىف امميناثو « لمعلا لذرأو لسكلاو لخبلا نم ةذاعتسالا ىف سلأ نع باحبحلا نب بيعش نع
 نب بده ( د م خ) ه ثيدحلا هبنتجاف ءاعدلا نم عجسلا رظنأ : سابع نبا نع ةمركع نع تيكرخلا نب ريبزلا نع
 فعضیأسنلا لاقو « دينجلا نبا هقثوو هنع اوورو دواد وبأو ناخبشلا هيقل باده . هل لاقيو ىرصبلا ىسيقلا دلاخ
 هقثو دقو ‹ قودص ثيدحلا ريثك وهو اركنم اثيدح هل رأ ل لاق مث یئاسنلا لوق حو ‹ لماكلا ىف ىدع نبا هركذو
 لسم هنع شکآ دقو « صاخ ءىش ىف هفعض هلعل : تلق . ىرخأ هفعضو ةرم ىناسنلا ها"وق ىهذلا طخم تأرقو سانلا
 ىلجعلا هقثو کلا ریجح نا ماشه ( س م خا ه مایه نع هتياور نم ةريسي ثيداحأ ىوس ىراخبلا هنع جرخ مو

 بيرقتلا ىف اذك هوسألا ةيسرافلا» هانعمو فرصنم ريغو افرصنم ىور « ءاه م ةففخم ةيناتحت اهدعب ةلمهملا رسكب « هايس » (۱)
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 « ىليقعلا رفمج وبأ ءافمضلا ىف هرکذو یوقلاب سيل : دحأ لاقو نيمم نب ىحو ناطقلا ىع هفمضو دعس نباو

 هل سيل : تلق . هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو « ءريغ دنع دعب ملام الإ هنع ذخأت مل لاق ةئيبع نب نايفس نع کحو

 نيمست ىلع ةليللا نفوطآل « مالسلا امهيلع دواد نب ناملس لاق ةريره نأ نع سواط نع هثیدح ىوس ىراخبلا ىف

 ماشه (ع) ه هيبأ نع هل سواط نب هللا دبع ةمباتمب حاکنلا یفو « هقيرط نم نام ةرافك ىف هدروأ ثيدحلا ةأرما

 ءاطع نعو ةمركه نع هثيدح قتب ناک : نيعم نبا لاقو هظفح ىف ماكتب ةبعش ناك تاقثلا دحأ ىرصبلا ناسح نبا

 هثيداحأو لاق طق هدنع اماشه تيأر ام نینس عبس نسحلا تدعاق : مزاح نب ريرج لاقو یرصیلا نسحلا نعو

 «انیش نسحلا نع اماشه دعنال انك ةيلع نبا نع ةبيش ىبأ نب ركب وبأ لاقو بشوح نع اهذخأ هنأ یرت هدنغ

 بحأ نيريس نبا ده اضيأ لاقو ؛ نيريس نب دمع ىف ةقث وهو ورع نب دم نود نسحلا ىف ماشه ناطقلا ىع لاقو

 لاقو ؛ ماشه نم نيريس نبا نع ظفحأ دحأ ناکام : ةبورع ىبأ نب ديعس لاقو ءاذحلا دلاخو لوحألا مصاع نم"

 حیحصف دم نع هثيدح امأ ءاضيأ لاقو هنوتبثي انباعصأ ناکر ءاطع نع هثیدح فعضي ناطقلا ناك ینیدلا نبا

 ايش امف رأ لو ةميقتس هثيداحأ ىدع نبا لاقو « تبث ماشهو بشوح ىلع رودت اهتماع نسحلا نع هثيدحو

 ًاريسي هنم ىراخبلا جرخأف ةمركع نع هثيدح امأو ائيش ءاطع نع هل اوجرخأ ام نكل ةمثالا هب جتحا : تلق اركنم

 ركني داكيام هيبأ نع دحأ نب هللا دبع لاق دقو « ةتسلا بتكلا نف ىرصبلا نسا نو هثیدح امأو « هضعب ىف عبوت

 ثيدحلا مولع ىف هانررقام دب وب اذبف : تاق . فرع امإو بوبا ام هب ثدح دق هريغ تدجو الإ ائيش د-أ هيلع

 « هناقتإ و هتقن ىلع عمجب تالا دحأ ىئاوتسدلا هللا دبع ىفأ نب ماشه ( ع ) ه ملعأ هاو نيمسق لع حيحصلا نأ

 ظفح أ وه لوقي ةبعش ناكو ةداتق باهصأ ىلعو ريثك ىفأ نب ىع باععأ ىلع ةعرز وبأو ىعازوألا ىلع دمحأ همدقو

 لاقف بقانملا هذه عمو هريغ نم هعمستال نأ لابنال یناوتسدلا ماشه نم ثيدحلا تعم اذإ لوقي ناطقلا ناكو ىنم

 وعدي الو ردقلا یرب لك هنأ الإ ثيدحلا ىف تبث ةق ىلجملا لاقو ردقلا یرب ناك هنأ الإ ةجح ةقث ناك دعس نب دمع

 عمجب نيعباتلا راذص نم یدسالا ىشرفلا ما رعلا نب ريب زلا نب ةو رع نب ماشه ( ع) ه ةع الا هب جتحا : تاق . هيلا

 ماشه ةبيش نب بوقعي لاق قارعلا ىلإ ةئلاثلا هتمدق ىف هنم عمس نم ثيدح ریفتف هظف- ريغت هربك ىف هنأ الإ هتبثت ىلع

 هدلب لهأ هيلع كلذ ركنأف هيبأ نع ةياورلا ىف طسبنا هناف قارملا ىلإ راص ام دعب الإ ءىش هيلع رکنب مل ةفثث تبث

 نع هيبأ ريغ نم هعمسي ناکام هيبأ نع لسرأ هنأ هلهاست ناكف هنم عمس امب الإ هيبأ نع ثدحال ناك هنأ هارن ىذلاو

 نم دشآ ءىش هيف كلام نع كح دقف هاضریال كلام ناك « شارخ نبا لوق امأو « سيلدتلا وه اذه : تلق . هيبأ

 خویش نم قشمدلا رامع نب ماشه ( | ء خ) ه ةعالا ميج ماش جتحا دقو « بوقعي لاق ام ىلع لوح وهو اذه

 ناهلس : دواد وبآ لاقو ىراوحلا یبا نب دحآ همظعو هب ساب ال ىئاسنلا لاقو لجملا و نيعم نب ىع هقثو ىراخبلا

 اا نود ماشه متاح وأ لاقو لصأ امل سيل ثيدح ةئاعب رآ نم حجرأب ماشه ثدح دق هند ۳ نح رلا دبع نا

 هريغو هراو نبا هیلع رکنأو هباتک نم أرقي ناک حصأ ادق ناکو نقلت نقلام لک و ہآرق هيلا عفدام لک و هظفح ریغت ريك

 لاق نقلتام نقلت الف ظفح ال تنك ناو ثدخ ظفحت تنك نإ : هل تلق ىنايهرفلا لاقو ثيدحتلا لع ةرجالا هذخأ

 جرخي مل : تلق « هنولدبي نيذلا ىلع هم امتإف هعحام دعب هلدب نف ىلاعت هللا لاقو « احاعص ثيداحالا هذه تجرخأ انآ

 هللأ ديبع نع ىرهزلا نع ىديبزلا نع ةزمح نب ىع نع هنع عويبلا ىف اههدحأ نیثیدح ىو. هح.هک ىف ىراخبلا هنع
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 ناثلاو « یرهرلا نع دعس نب مهاربإ ثيدحح نم هدنع وهو ثردحلا سانلا نادر رجات ناک ثيدح ةريره یآ نع

 ءادردلا بأ نع سرد] ىلأ نع هللا ديبع نب رسب نع دقأو نب ديز نع دلاخ نب ةقدص نع هنع ركب ىبأ بقانم ىف

 فزاعلا ميرحت ىف اثيدح ةبرشالا ىف هنع قلعودانسالا اذهم هللا ديبع نب رسإ نع ربز نب ءالعلا نب هللا دبع ةعبانمب

 هقيث وت ىلع قفتم ةع الا دحأ ىطساولا ریشپ نب مشه (ع) هعآ هاو هب جتحا هنأ ىل نيبت ام هبانک ىف هلام عيمج اذهو

 نأ ظافلا نم ةعاج ركذ دقف سيلدتلا امأف مثدنع ةئيل ةصاخ یرهزلا نع هتياورو سيلدتلاب اروومثم ناك هنأ الإ

 دق نوكي نأ امإ كلذك هتدج رف هثيدح ىف اذه انآ ترتعاو ثيدحتلاب هيف حرصام الإ هنع جرفعال ناك ىراخبلا

 جتحاو ءىش ابنم نيحيحصلا ف سيلف ىرهزلا نع هتیاور امأو رخآ هجو نم هب حرص وأ دانسإلا سفن ىف هب حرص
 ىف راطملا نابأ نم تبثأ وه لبنح نب دمحأ لاق تايثالا دحأ ىرصيلا ىحي نب مامه ( ع) ه عا هللاو مهاك ةمئآلا هب

 ىبأ نمو ةداتق ىف ةبلس نب داح نم ىلإ بحأ وه نيعم نبا لاقو « خياشملا لك ىف تبث مامه ًاضيأ لاقو ريثك بأ نب ی

 رکذ ىف ىنيدملا نب ىلع لاقو مامهو ديعسو ماشهو ةبورع ىبأ نبا ةداتق باحصا نم تايثالا ىلع نبورمع لاقو « ةناوع

 نكي لو لاق عمسي مل ام ةداتق نم عم“ ام مملعأ ةبعش ناكو هب میملعآ ديعس ناكو هنع مهاورأ ماشه ناك ةداتق باحأ

 رامع نبا لاقو « هيف ىأرلا نسح ىدبم نبا ناكو ۽ ىأر هيف ناطقلا يحيل نكي ملو ةداتق ىف موقلا نودب ىدنع ماه

 نم ريثك ىف مایه ىلع ضرتءد ديعس نب یی ناك لاق نافع انثدح ةبش نب ربع لاقو « م'م+أبعيال ناطقلا ىحي ناك

 نا لاقو هنع دعب ىحب فكف هرکش یک ناک اع ريدك ىف امایه قفاوي هاندج وف همنک ىف !نرظن ذاعم مدق الف هنن دح

 مابه لاقف ماهو نايأ نع لئسو ءىش هظفح ىف قودص ةقث : متاح ونأ لاقو « ثيدحلا ىف طلغ امر ةقث ناك دعس

 ربشأ مایه لماکلا ىف هركذ نأ امل ىدع نیا لاقو « ناب راقتم امهف هظفحنم ثدح اذإو هباتك نم ث دحام زل بحأ

 ىلع نب نسحلا لاقو ؛ ريثك ىنأ نب ىح ىف مدقم وهو ةدانق نع ةميقتسم هثيداحأو ثيدح هل رکذب نأ نم قدصأو

 مث هباتك ىلإ عجرم الف فلاخي ناكو هيف رظني الو هباتك ىلإ عجري داکیال مایه ناک : لوقي نافع تعم ,ىناواحلا
 ةرخآب مایه ثيدح نأ ىضتقي اذهو : تلق . هللا رفذتسنف اريثك ءیطخن انك نافعاي لاقف هک ىف رظنف دعب مجر

 لعأ هللاو ةتسلا ةمألا هدمتعا دقو « لبنح نب دمحأ كلذ ىلع صن دقو « اميدق هنم عم نم حصأ

 واولا فرح

 ءاجرإلا ىري ناك : هل ليق « ةنس بحاص ةقث دمحأ لاق نئادملا ليزن فوكسللا یرکشیلا رمعنب ءاقزو ( ع)

 لاقام كلذب ینع هنأكو روصنم نع هثيدح ىف اوماكت ىليقعلا لاقو « فرح ريغ ىف فحم وهو لاق « ىردأ ال لاق

 نبا لاقو « اثیش یراسیال : لاق ءاقرو نم تلق نم : لاق روصنم ثيدح تعمم ناطقلا ىحيل تلق . ذاعم نب ذاعم

 « هب سأب ال هثیدح قابو اهديناسأ ىف طلغ ثيداحأ یورو « حیجن نأ نباو روصنمو دانزلا ىلأ نع خسن هل ىدع
 وهو ايش رمتعلا نب روصنم نع هتياور نم ناخیشلا هل جرخت ۸ : تاق . اقلطم دحاو ريغو نيعم نب یع هقثوو

 ناك : متاح وبأ لاقو ريهاجلا هقثو « ريهاشملا دحأ ىطساولا ةناوع وبأ هللا دبع نب حاضو ه عيملا دنع هب جتح

 دق ناك هباتک نال نيل ةداتق نع هثیداحآ ىف ىنيدملا نيا لاقو : دم لاق اذك و هظفح نم ثدح اذإ اريثك طاخب
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 نب مهارءا هقثو ةفوكلا ليزن یندلا دع وبأ یوزخا ريثك نب ديلولا ( ع ) ه ميلك ةمآلا هدمتعا : تلق . بهذ

 هفعضي  هثیدحم جتع اتبث ةقث ناك دق : ىجاسلا لاقو , كاذب سيل : دعس نبا لاقو دواد وبأو نيعم نباو دعس

 جراوخلا نم ةقرف ةيضابالا : تاق . ىضابإ هنأ الإ : ةقث دواد ىنأ نع ىرجألا لاقو ىأرلا هيلع اوباع امن دحأ

 ىلع قفتم روبشم قشمدلا ملسم نب ديلولا ( ع) ه لعأ هللاو ةيعاد ديلولا نكي ملو شحفلا ةديدش مهتااقم تسيل

 فيداحأ ىعازوألا نع ىوري ديلولا ناك : ىنطقرادلا لاق ةب وستلاو سيلدتلا ةرثك هيلع اوباع امن و هسفن ىف هقيثوت

 نع یعازوالا نع اباعيو ءافعضاا ديلولا طةسيف ىعازوألا مبكردأ دق تاقث خویش نع ءافعض خویش نع هدنع

 سيل ثيداحأ ةرشع كلام نع ىور ديلولا نأو ديلولا نم تبثأ وه دلاخ نب ةقدص ىف دواد وبأ لاف دقو « تاقثلا

 هل وري مل لب یعازولا نع هثیدح ىف هب اوجت>ا دقو « ءىش ةتسلا بتكلا ىف كلام نع هلام : تلق . لصأ اهل

ا نب هللا دبعو ديزي نب روثو رمن نب نمجرلا ديعو ىعازوالا نع هتياور نم الإ ىراخبلا
 نحرلا دعو ربز نب ءالعل

 ىرصبلا مزاح نب ريرج نب بهو ( ع ) ه نوفابلا هب جتحاو ةريسي ثيداحأ مجرم بأ نب ديزيو رباج نب ديزي نبا
 | انك ام ىدبم نبا نع دمحأ لاقو « ةبعش نم عمسي مل هنأ هيف نافع لوق دروأو « لماکلاق ىدع نبا هركذ تاقثلا دحأ

 نم هوبأ عم دراد وبأ لاقو دعس نیاولجعلاو نيعم نبا هقثوو ةنس بحاص بهو ناكو دحآ لاق « ةبعش دنع هارن

 بيبح ىلأ نب ديزي نع بويأ نب حي نع هيبأ نع اهي ثخ هيلع تیتشاف ةخسل بيبح ىلأ نب ديزي نع ةعيمهل نبا
 جتحاو اثيش ةخسفلا هذه نم ىراخبلا هل جرخأ ام : تلق . كلذ وحن ىلإ بويأ نب ىع ةمجرت ىف سنوي نبا راشأو

 هقثو نيعباتلا نم یناعنصلا هبنم نب بهو ( س تد م خ ) و هيلع عبوتام ةبعش نع هثيدح نم هل اودروأو 2 لا هب

 حص مث اباتك هيف فنصو ردقلاب لوقلاب مهتي ناك هنأ كلذ ىف هتهش ناكو افيمض ناك : لاقف سالفلا ذشو روپما

 ةعضإ تأرق ىح ردقلاب لوقأ تنك : لوق هبنم نب بهو تعم : نانس ىبأ نع ةبلس نب دامح لاق هنع عجر هنأ

 ىراخبلا ىف هل سيلو ىلوق تكرتف رفك دقف ةئيشملا نم اًئيش هسفن ىلإ لمج نم ءايبنالا بتك نم اباتك نيعبسو

 مامه نع رمعم هيلع هعباتو ثيدحلا ةباتك ىف ةريره ىبأ نع ماه هيخأ نع دحاو ثبدح ىوس

 ءايلا فرح

 لاق هركذ اا ءافعضلا ىف ىليقعلا لاقو دمس نباو ىئاسفلاو نيعم نا هقثو ىرصبلا ىرضحلا قحسا ىبأ نب ی

 هثيدح ىراخبلا ىف هل : تاق . هنم قوا بيبص نب زيزعلا دبعو ةراكن هثيدح ىف هییآ نع لبثح نب دمحأ نب هللا دبع

 سبل ىف هيبأ نع ربع نب هللا دبع نب ملاس نع هثيدحو ةيفص ةصق ىف هنع هثدحو رفسلا ىف ةالصلا رصق ىف سلأ نع

 هلف ةركب ىبأ ثيدح ىوس هدنع ابيلع عب وت دقو « ابرلا ىف هيبأ نع ةركب ىبأ نب نمحرلا دبع نع هثيدحو قربتسالا

 لاق اذكو ةقث ةرم لاقو « اص نيعم نبا لاق « قفاغلا ىرصملا بويأ نب ىحي ه نوقابلا هب جتحاو دهاوش هدنع

 « اهيف فلاخ ءايشأ هل ىرصملا خاص نب دحآ لافو اظفاح ةقث ناك : نايفس نب بوقعي لاقو  یراخبلا نع ىذمرتلا

 هلو « ىلاوملا ىلأ نبا نم "ىلا بحأ وه متاح وبأ لاقو ء ساب هب سيل : ةرم لاقو « ىوقلاب سيل : ىئاسنلا لاقو

 : دحآ وبأ کالا لاقو مهي قودص ىجاسلا لاقو « ظفحلا ءیس ناك دمحأ لاقو « هب جتحي الو هثیدح بتکی قدصلا



 ثيداحأ ةدع ىف ىراخبلا هب دېشتسا : تلق . هب ساب الف هباتك نم ثدح امو « ءىطخي هظفح نم ثدح اذإ ناك
 ثيللا ةمباتع ةالصلا ةفص ىف بیبح ىبأ نب ديزي نع هثيدح یوس اهریغ هدنع هلام ليوطلا دیح نع هتياور نم

 لرقلا ىلإ هوبساو دواد وبأو نيعم نباو دحأ هقثو ىرضحلا ةزمح نب ىحي ( ع ) ه نرقابلا هب جتحاو هريغو

 ىلع لاق ىفوكلا ةدئاز ىبأ نب اير کز نإ ىع ( ع ) ٠ ةعامجا هب جتحاو ةيعاد نكي مل هنأكف كلذ عمو ردقلاب

 الإ أطخأ هلعآ ال نيعم نب ىحي لاقو « تبث ةقث : ىناسنلا لاقو هنم تبثأ ىروثلا دعب ةفوكلاب نكي مل ىنيدملا نبا

 هذه : تاق . ةصيبق نع لصاو نع وه امئاو ةمرب نب ةصيبق نع قحسا بأ نع نايفس نع هثيدح دحاو ثيدح ىف

 نال لهأب ناک ام : لاق هنأ معن ىبأ نع ىكح ةبش نب رع نأ الإ ةعاحلا هب جتحا دقو « لجرلا اذهل ةميظع ةلزنم

 ىلمساولا یناسلا ايركز ىنأ نب ىي(خ) ه ىلعأ هللاو رهاظ حرج اذه سيل لب دودرم حرجلا اذهو هنع ثدحأ

 لاقف نابح نبا غلابو روپشلاب سيل متاح وبأ لاقو هلاح فرعأ ال : نيعم نبا لاقو « دواد وبأ هفعض ناورم وبأ

 عبوت دقو « ةيدحلا ىف ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع ادحاو اثیدح ىراخبلا هل جرخآ : تاق . هنع ةياورلا زوجت ال

 م ریغو رابع نباو نيعم نباو دواد وبأو دعس نبا هقثو یزافلا بحاص یوم الا ديعس نب ىحي ( ع ) ه هدنع هيلع

 ءافعضلا ىف ىليقعلا هدروأو ثيدح بحاصب نكي مو بئارغ شعالا نع هدنع ناكو سأب هب سيل دمحأ لاقو

 . قراسلا نم امن مظعأ نوكي یتح ىنظتي قورسملا لازبال هللا ديه نع لاو ىبأ نع شمعالا نع هثيدح ركنتساو

 ةماسأ وبأ هياع هعبات دقو « لضفأ نيئمؤالا ىأ ىف ىموم ىبأ نع هدج نع ةدرب ىنأ نع هثيدح ىراخبلا ىف هل : تلق

 وهو لماحيف قوسلا ىلإ اندحأ قلطنا ةقدصلاب انمآ اذإ انك دوعسم بأ نع قيقش نع شحعالا نع هثردحو لسم دنع

 ورع نب هللا دبع نع ةحلط نب ىميع نع ىرهزلا نع جرج نبا نع هثیدحو شعالا نع ةيعشو ةدئاز ةعب ات هدنع

 نبا نع محلا نع رەسم نع هثيدححو جي رج نبا نع مها نب ناهع ةمباتع هدنع وهو جا لمع ىف ريخأتلاو ميدقتلا ىف

 جتحاو هدنع هلام عيمج اذپف ءلسم دنع یک و هعبات دقو « يقل ىنلا ىلع ةالصلا ةيفيكىف ةرجع نب بعك نع ليل یآ

 ىذمرتلا ىو رو ىراخبلا هيقل بهو نبا نع کا « رصم ليزت وكلا قمجلا ناماس نب یح ( ت خ ) ه نوفابلا هب

 نابح نبا هركذو هاقثوف ليقعلاو ىنطقرادلا امأو , ةقثب سيل هنإ : لاق هيف ىأرلا “یس یاسنلا ناكو « هنع لجر نع

 ثيدح نم ةفورعم ثيداحأ هل جرخأ امتإو هثيدح حيرخت نم ىراخبلا رثكي مل :تلق . برغأ امبر : لاقو « تاقثلا ىف
 ىلجعلاو نيعم نبا هقثوو ًادحاو اثیدح هنم تممس : دمحأ لاق ةكم نكس ىنئاطلا ماس نب ىح ( ع ) ةصاخ بهو نبا

 ديبع نع ثيدحلا ركنم وهو سأب هب سيل : ىئاسنلا لاقو « ظفاحلاب نكي مو قدصلا هلع : متاح وبأ لاقو دعس نباو

 احلاص الجر ناك : نايفس نب بوقعي لاقو ءرمع نب هللا ديبع نع اهاور ثيداحأ ىف أطخأ :یجاسلا لاقو « رمع نب هللا

 ناخیشلا هل جرخ مل : تاق . ركنتو فرعتف اظفح ثدح اذإو نسح هثیدخ هباتك نم ثدح اذاف هب ساب ال هباتکو

 ىريقملا ديعس نع ةيمأ نب لیعاعما نع دحاو ثيدح- ىوس یراخبلا ىف هل سيل اًديش ربع نب هللا ديبع نع هتياور نم

 هب جتحاو هجولا اذه ريغ نم هدنعلصأ هلو ثيدحلا مبميصخ انآ ةثالث ىلاعت هللا لوقي يقلب ىنلا نع ةريره ىبأ نع

 نباو نایلا وبأو نيعم نب یبح هقث و ىراخبلا خویش نم ىصخلا ىظاحولا خاص نب ىحي ( ق ت د م خ ) ه نوقابلا
 لهأ نم وه یجاسلا لاقو « ائجرم ناك روصنم نب قحا لاقو « مبج یأر نم ءیث ىلإ هبسن هنال دمحأ همذو یدع

 « هریغ دنع اهاندجوام كلام نع ثيداحأب انثدح حلاص نب دمحأ لاقو « قودص متاح وبأ لاقو « ةنامالاو قدصلا
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 ثيدح اذه امإو هيلع عباتي ملو ةزانج لا مامأ ىثملا ىف هيبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع كلام نع ىور ىليلخلا لاقو

 سم كلام بئارغ ىف ىطقرادلا هجرخأ كلام ثيدح ىلع عبوت دق : تلق . هيف أطخأ نايفس نإ لاقيو « نايفس

 امن و . یهتنا لسم أطوملا ىف وهو ةلالثلا ءالؤه هلصو : لاقو كلام نع هريغو زارخلا فوع نب هللا ديبع ثيدح

 « ةصاخ ملس نب حيلفو مالس نب ةيواعم نع هتياور نم هنع لجر نع یورو « ةثالث وأ نيئيدح ىراخبلا هنع ىور
 :هريغو متاح وبأ لاقو « ىرصبلا دابع وبأ ىعبضلا دابع نب یح ( س تم خ) و یاسنلا یوس نوقابلا هل یورو

 ىف ملعن ال : بيطخلا لاتو  فیعض یجاسلا لاقو « كاذب نكي مل نكل اقودص ناك : نيعم نبا لاقو « سأب هب سيل
 ةيفص ةصق ىف سلأ نع قحسا ىبأ نب ی نع ةبعش نع اههدحأ : ناثيدح ىراخبلا ىف هل : تاق . ًاركنم ائيش هتياور

 هللا دبع نب ی ( قم خه ىئاسفلاو ىذمرتلاو سم هل یورو هنع ةيلس ی نب زيزعلا دبع نع رخآلاو « رييخ ىف
 رثكأو أطوملا ف كلام نع یورو هنعلج ر نع ًاضيأ ثدحو ىراخبلا هبقل هدج ىلإ بسني دقو « ىرصملا ريكب نبا
 ماکت : ملم لقو هئيدح بتكي نأشلا اذه مفر ناك : متاح وبأ لاقو « هيف سانلا تبُثأ وه ىدع نبا لاق ثيللا نع

 نب ىح ىورأم ريغصلا هرات ىف یراخبلا لاقو اةلطم یاسللا هقعضو تب دح ضرم ناک هنال كلام نع هعاس ىف

 نع هنع جرخأ ام اذطو هخویش ثيدح تني هنأ ىلع كلدب اذبف : تلق . هيقتأ ىنإف خراتلا ىف زاجحلا لهأ نع ريكب
 بوقعيو رضم نب ركب هنع ىورو ؛ ثيللا نع هنع جرخأ ام مظعمو ةعباتم ةروبشم ثيداحأ ةسمخ ىوس كلام

 ىبأ نب كالا دبع نب ی (ع) ههجام ناو سم هل یورو « هرس كثرداحأ نحرلا دبع نب ةريغملاو نحرلا دبع نبا

 لاقو ثيداحأ هل دروأو لماكلاف ىدع نبا هركذو ىئاسنلاو دواد وبأو ىلجعلاو نيعم نباو دمحأ هقثو « ىفوكلا ةينغ

 هجرخأ دحاو ثيدد یوس یراخبلا هل ج رخ مو دحأ هفمضب مل: تلق . هثيدح بتكيو هيلع عباتيال هب دح ضعف

 نبا نع ىعشلا نع نايح ىبأ نع مهتثالم ةينغ بأ نباو سيردإ نباو سنوي نب ىسيع نع قحا نع ماصتعالا ىف
 الا دحآ یایلا ريثك نأ نب یحم ( ع) ہ ليسارملا ىف دواد وبأو نوقاملا هل یورو « را مرت ىف رمع نع رمع

 لاقو . ىرهزلا ثيدح نم نسحأ هثيدح ةبعش لاقو لا هقثوو ىنايتخسلا بوبآ وبأ همظع نيرثكملا تاقثلا تارثالا

 ثيدحلا عمسي ناك مامه لاق فحصلا نم ثيدحتلاو سيل دنلاو لاسرالا ريثك ناك هنآل حيرلا هبشت هتالسرم ناطقلا ىع

 ىأرو ةباحصلا نم دحآ نم عمسل 1 1 متاح وبأ لاقو هب هدح نم رک ذی الو ىنعي یثعل اب هب ثدحيف ةادغلاب انم

 متاح وبأو دمحأو نيعم نبا هقثو ىزورملا ةليمت وبأ حضاو نب ىحب ( ع) ه ةمئآلا هب جتحاو هنم عمسي ملو اسنأ
 نم ل“و لاق هابأ نآو ءافعضلا ىف هلخدأ ىراخبلا نا متاح ىبأ نبا ركذو « مهريغو ةرزج خاصو ىنيدملا نب ىلعو

 ميهاربا نب ديزي ( ع ) ه ةعاجلا هب جتحا : تلق . ىراخبلا ءافعض ىف ركذ هل سيل هنأب نازیلا بحاص هيقعتو « مي

 ,ةقث ةقث : عيكولاقو هرمآ عفرب یسلایطلا ديلولا وبأ ناكو ,یئاسنلاو ةعرز وبأو نيعم نبا هقثو ىرصبلا ىرتسنلا

 میقتسم ناك : ىدع نبا لاقو كاذب ةداتق ىف سيل : ناطقلا لاقو نيريس نباو نسحلا ىف تبث ىنيدملا نب ىلع لاقو

 نانثا طقف ثيداححأ ةثالث ىراخبلا هل جرخأ : تلق . سنأ نع ةداتق نع اهاور ثيداحأ هيلع ترکنآ امتإو ثيدحلا

 ةبعش ثيدح نم هدنع هيلع عب وت دقو « سنأ نع ةداتق نع هتياور نم ةالصلا ىف لوألا « اجاجتحا رخالاو ةعباتم
 سم سو »وم

 مهيولق ىف نيذلا امآذ یلاعت هلوق ىف ةشناع نع مساقلا نع ةكيلم ىبأ نبا نع نارمع لآ ريسفت ىف هل جرخأو « نيريس
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 ركذ امنإو مساقلا هيف سيل ةشاع نع ةكيلم ىبأ نبا نع دحاو ريغ هاور ىذم قتلا لاق ( هنم هباشت ام نوعبقيف غیز

 ىراخبلا حجر نكل « ةكيلم یآ نبأ نع زازخلا ماع وبأو بويأ هاور كاذك : تاق. هدحو ميهاربا نب ديزي مساقلا

 یال عقوو .لعأ هللاو بودأ ةباور اجرخ مو كاذلع اسم هعبتو ماقلا ةدابز نم هتنمضت امل مهاربا نب ديزي ةياور

 ميهاربا نب ديزي نيبو تبث ةقث هنإ لاقف ىرتسألا مهاربا نب ديزي نيب قرفف حضاو شحاف طاغ للا ىف مزح نب د

 دقو « یدنکلا ةفيصخ نب هللا دبع نب ديزي ( ع ) ه ملعأ هللاو دودرم قیرفت وهو فيعض هن] لاقف ةداتق نع ىوارلا

 یورو « دعس ناو ىئاسنلاو متاح وبأ اذكو مرثالا ةياور ىف دمحأ هقثوو ةجح ةقث : نيعم نبا لاق هدج ىلإ بسني

 ىلع برغ» نم ىلع دمحأ اهتلطي ةظفالا هذه : تلق . ثيدحلا ركنم لاق هنأ دحأ نع داود ىنأ نع ىرجألا ديبع وبأ

 نب ديزي ( ع ) ه مهلك ةمئالاو كلام ةفيصخ ناب جتحا دقو « هلاح نم ءارقتسالاب كلذ فرع ثيدحلاب هنارقآ
 متاح وبآ لاقو ءدعس نباو نيعم نباو ىئاسنلا هقثو هلبق ىذلا خویش نم ىندملا هللا دبع وبأ ىئيللا طيسق نب هللا دبع

 ىروثلا نايفس نع خرج نبا نع قازرلا دبع ثيدح ىوس هل قاس اف لماكلا ف ىدع نبا هركذو « ىوقب سيل

 اکلام تيقل مث هب وثدخ نایفس تفل مث : قازرلا ديع لاق « ًاطولا ىف رع نع بيس نب ديعس نع هنع كلام نع

 . كانه سيل اندنع هلجرو هيلع لمعلا سيل : لاقف هب ىنثدخل هل تلق هب هتثدح انآ نایفس قدص : لاقف « هنع هتل اسف

 نع راسي نب ءاطع نع هثيدح ىوس حيحصلا ىف هل سیلو هنییلت ىف متاح ىبأ دنتسم اذه نوكي نأ لمتحيف : تلق

 اعيمج بئذ ىبأ نباو ةفيصخ نب ديزي ثيدح نم ىراخبلا هجرخأ مجنلا ةروس ىف دوجسلا كرت ىف تبامث نب ديز

 اظوفحم ناک ناف هيبأ نع تباث نب ديز نب ةجراخ نع طيسق نبا نع رخص ىنأ ةياور نم دواد وبأ هاور دقو « هلع

 نيعم نباو ةمالا هقثو قشمدلا میرم نأ نب ديزي ( ع خ ) ه ملعأ هلاو ناخیش هيف طيسق نبال نوكي نأ زوجيف
 ىف هل سیلو دودرم وبف رسفم ريغ حرج اذه : تلق . كاذب سیل : ىنطقرادلا لاق متاح وبأو ةعرز وبأو محدو

 نب ديزي نع امهالك « ةزمح نب ىحيو لسم نب ديلولا ةياور نم ةممج او دابجلا ىف هجرخآ دحاو ثيدح ىوس ىراخبلا

 ديدي ( 8 ( ه ثيدحلا هللا لیبس ىف هامدق ت رغا نم لضف ق رج ن یسع یآ نع ةعافر نب هيابع نع مص یآ

 رابک نع ذخأف لحرب نأ لبق تام نکل نسلاب یراخبلا کردآ ريهاشملا تابثالا تاقثلا دحأ یطساولا نوراه نبا

 هظفحت نأ هتي راج ىمأ هفرمبال ثيدحلا نع لس اذإ هرصب فك نأ دعب ناك هنأ هيبأ نع ةمشيخ يآ نبا ركذ هبامصأ
 مزي اذه نال لهاستلا نم ريسيلا ءىشلا نع نوزرحتب نومدقتملا ناك : تلق . هيلع باعب كلذ ناكو هباتك نم هل

 اذهو لعفلا اذه هيلع اوباع انه نف ضعب نم ءازجالا ضعي زيعام ناةنإلا نم اهدنع سولو هت راج ىلع هداټعا هنم

 ىرصبلا ىعبضلا ديزي ىبأ نب ديزي ( ع ) ه ميلك ةعامجا هب جتحا قو « نييلتلا الو فعضلا هنم مزايال ةقيقحلا ىف
 هيف نيعم نبا لوق فلتخاو « دعس نباو متاح وبأو ةعرز وبأ هقثو نيمبانلا راغص نم روپشم كشرلا ديزيب فرعي

 ' ىكحو هفمض هنأ نيمم نبا نع نيهاش نبا ىكحو ملاص هنع ىرودلا لاقو « سأب هب سيل هنع ةمثيخ نأ نبا لاقف

 ىلع اذه نازیلا بحاص ركفأو مدنع ىوقلاب سيل : دحأ وبأ احلا لاقو . هفعضي ةيلع نبا ناك : لاق هنأ هنع هريغ

 ىراخبلا ىف هل سیل و یرت اک هيف فلتخا دقف الإو لقنلا ممعت هئطخ عضوم : تاق . أطخأف اذپ درفنا : لاقف دحآ

 ىلإ بسني دقو « ىندملا بساک نب ديمح نب بوقعي ( د خ) ٠ ردقلا ىف نار نع فرطم نع دحاو ثردح ىوس

 ريغ بوقعي نع نیثیدح ًاردب دبش نم لضف قو حلصلا باتك ىف یراخبلا ىور « هب جاجتحالا ىف فاتخم هدج
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 ليقو « ىرهزلا دم نبا ليقو « قرودلا ميهاربا نبا ليقو اذه بساك نبا وه ليقف دعس نب مهاربا نع بوسنم

 ناو قرودلا امأر ؛فمضف ئرهزا امآو:: هقلب مل ىراخبلا ناف لطاب ريخالا لوقلا اذهو « دعس نب هاربا نبا

 هدنم نب هللا دبع وبأو «لابحلا قحسا وبأو احلا دحآ وبأ مزج كلذب و بساک نبا هنأ هبشالاو « لمتحف بساک
 ىف یورو « هبسنو اًثيدح بساك نب ديمح نب بوقعي نع دايعلا لاعفأ قلخ ىف ىراخبلا ىور دقو « دحاو ريغو

 ىبأو لسم دنع حابصلا نب دمي هيلع هعبات حاصلا ىف هل هجرخأ ىذلا ثيدحلاو : تلق . هبسنف قرودلا نع حيحصلا

 انثدح : لاق ميهاربا نب بوقعي ىنثدح رذ ىبأ ةياور ىف عقو « اردب دهش نم لضف ىف هل هجرخأ ىذلاو « دواد

 نب خاص قيرط نم هدنع وهو « لبج ىبأ لتق ةصق ىف فوع نب نمحرلا دبع نع هدج نع هيبأ نع دعس نب ميهاربا
 ‹ قرودلا هنأ ىظ ىلع بلغي انه بوق و فرع نب نمحرلا دبع نع هيبأ نع فوع نب نمحرلا دبع نب ميهازبا

 نبا لاقو ؛ هتياوربو هب ساب ال : ىدع نبا لاقو , قودص لصالا ىف وه ىراخبلا هيف لاق دقف بساك نبا امأو

 نب ی < نع کش هرمأ ةمثيخ نآ نبا حضوأ دقو « هريغو یناسنلا هفعضو أطخأ ارو فنصيو ظفحم نع ناك نابح

 دقو « ةقث هنأ معزي لير كلن ا لاق دودح هنال لاق « كاذ نبأ نم هل تاقف : لاقف ةقثب سيل نيعم

 نإ بساك نبا ىف لوقي نيعم نبا نإ ىريبزلا بعصمل تلف ةمثيخ ینآ نبا لاق « الجر هل ركذف دحلا ام

 حداقب هيف حرجلا سيل ةبجلا هذه نف : تاق . هيلع الماحت نویبلاطلا هدح امنإ : لاقف دودحم هنال زوج ال هثيدح

 روبظ ىلع تاياقو بساک نبا ثيداحأ لمج دواد ابأ تنأر : لاق « ىناواحلا ی نب اي ركز نع ليقعلا ركذ نكل

 كلت اذاف دعب ابجرخأ مث * انعفادف لوصأألاب هانبلاطف ةركنم ثيداححأ هدام ل تار لاقف كلذ نع هتلأسف هبتك

 ا اذبف : تلق . ايف دازو اهدنساف لیسا رم تناك ؛یرط طخ ةريغم ثيداحالا

 دمع هيخأ ىلع دمحأ همدق تاقثلا دحأ یمفانطلا ديبع نب ىلعي ( ع ) ه قفوملا هللاو هجام نبا هنع رثك أو اثیش دواد

 متاح وبأ لاقو ىروألا نايفس ىف فيعض هنع ىرادلا ناغع ةياور ىف داز ةَمث : نيعم نبا لاقو ظفحلا ىف ديبع نبا

 ىروثلا نايفس نع نيحيحصلا ىف هلام : تلق . نورخآو یطف زادلاو دعس نبا هقثوو هيبأ دالوأ تبثأ وهو قودص

 نكي مل ةنيبع نبا لاق هدج ىلإ بسني دقو « ىميبسلا قحا بأ نب قحسا نب فسوب ( ع ) ه ةعامجا هب جتحاو ءىش
 امل ىليقعلا لاقو , ىنطقرادلا هقثوو هليلق ثيدحلا میقتسم : تاقثلا ىف نابح نبا لاتو ‹ هنم ظفحأ قحا ىنأ دلو ىف
 ديزي نب فسوب ( م خ) ه ةعامججلا هب جتحا دقو « دودرم حرج اذهو : تلق . هثيدح ىف فلاخي : ءافعضلا ىف هركذ

 ءاربلا رشعم وبأ انثدح ىدقملا ركب ىلأ نب دمع نع دينجلا نب ىلع لاق « لينلا ىر ناك ءارلا رشعم وبأ یرصتلا

 ىف هل : تلق , تاقثلا ىف نابح نبا هركذو , فيعض نيعم نبا لاقو « هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو ةقث ناكو

 ةحتافب ةيقرلا ةصق ىف سابع نبا نع ةكيلم ىلأ نبا نع سذخالا نب هللا دربع نع اهدحأ . ثيداحأ ةثالمث یراخبلا

 هركذ مدقت دقو « ةيح نب ريبج نب هللا ديبع نب ديعس نع رخآلاو ىردخلا ديعس بأ ثيدح نم دهاش هلو باتكلا

 لماك وبآ لاق لاقف « قيلعتلا ةنيصب هدروأ جحلا ىف سابع نبا نع ةمركع نع ناثع نع كلاثلاو « هدهاشب هتمجرت ىف

 ثيدح یوس ملم دنع هل سیلو دهاوش هرثكألو عوفرم هضعبو فوقوم وهو هرك ذف نايثع نع رشعم وبأ انثدح

 ی هل امو نيحيحصلا ىف هلام عيمج اذهو ءاروشاع موي موص ىف ذوعم تذب عيبرلا نع ناوكذ نب دلاخ نع دحاو

 دينجلا نبا لاقو « يئاسفلاو دواد وبأ هقثو ىرصبلا تارقلا بأ نب سنوي ( ق س ت خ ) ه ءیث ةعبرالا نئسلا |
3 ۰ 



 — 40۵0 مس

 امأو « ةقث نوكي نأ وجرأ هيبأ نع دمحأ نب هللا دبع لاقو « نيعم نبا نم قيثوت اذهو سأب هب سيل نیم نبأ نع

 هنع ىور دقو « ةرپشلاب دارأ ام ىردأ امو روپشلاب سيل : لاقو « ةبورع ىلأ نب ديعس ةمجرت ىف هركذف ىدع نبا

 افورعم ناك دعس نبا لاقو ءانركذ نم هقثوو ىليقعلا ناورم نب دحمو یناسرلا ركب نب دمو هقيفر یاوتسدلا ماشه
 هثيدح ىوس نئسلا فو ٠ ىراخبلا ىف هل ام : تلق . هتياور ىف ريك انملا ةبلغل هب جتح نأ زوجال لاتف نابح نبا ذشو

 ةداتق نع ىور ةبورع بأ نب ديعس نأ ىذمرتلا لاق دقو « ناوخ ىلع رب ینلا لكأ ام : لاق سف نع ةداتق نع

 لاقو « ىنطقرادلاو نيعم نب ىع هقثو ىاهلا رمع وبأ ىننحلا مساقلا نب سنوي ( خ ) ه ملعأ هاو ثيدحلا اذه وعن

 درفت ءاوس درفلا وه ركنملا نأ ىحيدربلا بهذف الو كردتسي الثل اذه تدروأ : تاق . ثيدحلا رکنم ىحجيدربلا

 یوس ىراخبلا ىف هلامو نيعم نب ىحت هقثو دقو « فيك انی احرج ثيدحلا ركنم هلرق نوکی الف ةقث ريغ وأ ةقث هب

 ساوب ( خ) ٠ سلأ نع هذه ريغ قرط نم هدنع وهو ةرباخلا نم یمن ف سنا نع ةحلط ىنأ نب قصا نع هثبدح

 یرهزلا ىف سانلا تبثآ نيعم نبا لاق : لاق ىرودلا سابع نع متاح ىبأ نبا لاق ىرهزلا بحاص یلیالا ديزي نبا

 ىرهزلا ىف سنوي ىلع مدقنال نحن خاص نب دحأ نع ىرادلا ناثع لاقو « بيعشو ليقعو سنويو رمعمو كلام

 هع اير دحاولا ثيدحلا تدجوف ىرهزلا نع سنوي ثيداحأ تعم لوقي لینح نب دمحأ تعمسو . لاق ًادحأ

 نع هباتكح لوقي كرابملا نبا ناك ىدبم نبا نع ىنيدملا نب ىلع لاقو هيلع لزن ةليأ مدق اذإ یرهزلا ناكو ارارم

 لئس ىنوميملا لاقو « ظفحلا “يس ناک عيكو لاق : لبنح نب دمحأ لاقو لوفأ اذكو « یدپم نبا لاق حيمص ىرهزلا

 ءايشأب ء یجب : ناک دمحأ نع مرثالا لاقو ةركنم کنم ثيداحأ ىور لاق سلویف لیق ‹ رمعم لاق یرهزلا ىف تبثأ نم دمحأ

 دعس نبا لاقو تارکنم سنوي ثيدح ىف لوقب دمحأ تعم قشمدلا ةعرز وبأ لاق و هيلع لمع هتيأرو ةركنم ىنعي

 هتیاور ضعب اوفعض امإو اقلطم روبجلا هقثو : تلق . رکسنلا ءىشلاب ءاج اعرو ةجع سيلو ثيدحلا ريثك ناك

 : لوق ینیدلا نبا تعم قربلا نبا لاق . ةجح وبف هباتک نم ثدح اذاف هظف> نم ثدح وأ هنارفأ فلاخ ثيح

 نيعم نباو اقلطم دمحأ هقثو دقو هباتك نم سفويو دعس نب دايزو رمعمو ةنيبع ناو كلام یرهرلا ىف سانلا تبثأ

 ىراقلا ىفوكلا یدسالا شايع نب ركب وبأ ( ع ) ه ةعاجللا هب جتحاو روهجلاو ةبيش نب بوقعيو ىئاسنلاو ىلجعلاو

 رثكأ انخريش ىف نكي میم وبآ لاقو طلغ اعرو « ةقث دمحأ لاق هتينك الإ هل مسا ال هنأ حیحصااو هما ىف فلتخ

 نبا هركذو « اباذک حصأ ركب ابأ نأ ريغ ءاوس ظفحلا ىف ایه : لاقف كيرش نعو هنع متاح وبآ لئسو هنم اظلغ

 نب ىلعو ناطقلا ىحي ناك . نابح نبا لاقو هنع تاقثلا ةياور نم | رکنم اثیدح هل دجأ مل : لاقو ؛ لماكلا ىف یده

 الإ ثيدحلاب املاع فو ةقث ناك : دعس نبا لاقو pe“ ناكف هظفح ءاس ربك امل هنأ كلذو هيف ىأرلا ناثئيس ىيدملا

 معو هقف 4۵ ناك ة ةيلش نا بوعي لاقو 3 أطخلا شعب ءیلعخم ناکو ة هس بحاص ة ةَ نک .٠ لجلا لاقو طاغلا ريثك هنأ

 ىف ام ثيداحأ ىراخبلا هل یورو هحيم ةمدةم ىف ايش الإ لسم هل وري مل : تلق . بارطضا هثيدح قو « ةياورو

 نبا ةعباتمب موصلا ىف اهنمو ةيورتلا موي ىمب رصعلاو ربظلا ةالص ىف سنآ نع زيزعلا دبع نع ىروثلا ةءباتمب جحلا

 ی نع هثيدح نتفلا ىف امو سمشلا بورغ دنع رطفلا ىف فوأ ىبأ نبا نع ىنابيشلا قحا نأ نع نيرخآو ةثييع
 امو ةصق ثيدحلا قو ةرخألاو ايندلا ىف مكيبن ةجوز ىه ةشأاع ىف لاق هنأ رامع نع ىدسالا میرم ىبأ نع نيصح

 وبأ ( ع ) ه ىروشلا ةصقو هلتف ةصق يف رع نع نوميم نب ورع نع نيصح نع هريغو رب رج ةعباتمب نيسفتلا يف
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 شايع نب ركب وبآ لاق اذكو ةدرب ىبأ نم ىضرأ مدنع ناك دواد وبآ لاق لیلج یعبات یرمشالا یموم بأ نب ركب
 فعضتسب ثيدحلا ليلق ناکو ةدرب ىلأ هيخأ نم ربكأ ناك دعس نبا لاقو ةقث ىعبات فوك ىلجعلا لاقو قعسا ىلأ نع

 تلاس دحأ نب هللا دبع لاق دقو « ثيداحأ هيبأ نع هتياور نم ناخيشلا هل جرخآ دقو « دودرم حرج اذه : تلق

 هنم هعامسإ حرص . تلق . هنم عمس دق هارآ دواد ىبأ نع یرج الا لاقو ۰ ال : لاقف هببأ نم ركب وبأ عمسأ ىبأ

 هتاور ىف

 لصف

 هدروب امن ءالؤه ثيداحأ نم ىراخبلا هقلعي امو ؛ هيف ملکت نم مهثيداحأ نم اتش ىراخبلا قلع نم قايس ىف

 ىلع ارصتقم ادرس مءامسأ تدروأ دقو « كلذ رض ام احداق مهيف ليق ام ناك ولف قرطلا ريثكتو داهشتسالا ماقم ىف

 ليصافت نم حضو دقف مبنم انغرف نيذلا لاصتالا ةروصب ممرداحأ جرخأ نم فالخب مهلاوحأ ىلإ ةراشإلا
 نعطلا هوجو هنع قئيام مهنم لكل فلؤملا جرخأ ام رادقمو مییف تالاقلا زبیت نم حالو لمأتمل ىنغ هيفام مملاوحأ

 نم مهديغو متاح وب أو نيعم نب ىحيو روبججلا هقثو خاص نب نابأ ( | ء ت خ ) ه لاعت هلل ةوقلأو لوحلاو تنعتملل

 دقو « اریثک هل قاع راطملا ديدي نب نابأ ( سد م خ ) ه ةعباتم عضاوم هل فيعض لاقف ربلا دبع نبا ذشو داقنلا

 نا ميهاربا ( ( سد ) ه ادحاو امضوم هل قلع مدنع فيعض یراصن الا عمجب نب ليعامسا نب ميهارا ( ق  ه مدقت

 فلتخم ىيللا ديز نب ةماسأ ( | ءم ) ه قلعم قالطلا ىف عضوم هلو هب جتحيال متاح وبأ لاق « ةفث غئاصلا نومیم

 ءاقستسالا ىف قاعم عضوم هلو هريغو دحأ هفعض ىنادمهلا رصن نب طابسأ ( , ء م ) ه البلق ىراخبلا هلآ قلعو هيف

 یموم نب دسأ ( سد ) م ةعباتم ةريسي عضاوم هدنع هلو لوبجم ىلهذلا لاق « ىلكلا ىحب نب قحا ( ,عت)

 ه دحاو عضوم ىوس ىراخبلا دنع هل سيلو هئطخ ىلإ ىئاسنلا راشأو هوقثو ةنسا دسأب فورعملا ىومآلا
 ىف لييقعلا لاقو هريغو نيعم نب ىمي هقثو هدج ىلإ بسی دقو « ىنادحلا رباج نب هللا دبع نب ثعشأ (  ءاتخ )
 هركذو اضيأ نيعم نب یجب هقثو ىنارحلا كلما دبع نب ثعشأ ( | تخ ) ه سنأ نع دحاو عضوم هل مو هثیدح
 دحاو عضرم هلو هيف فلتخم دازلا تباث نب رشب ( ق بح ) ه ةقلعم ةريسإ عضاوم هلو ءافعضلا ىف ىدع نبا

 راكب ( ق ت د ) ه ةالصلا ىف قلعم عضوم هلو « هيف فلتخم روبشم ديلولا نب ةيقب (  ء م تخ ) ه ةعمجا ىف قلعم
 ه نتفلا ىف قلعم دحاو عضوم هلو هب سأب ال هنأ وجرأ ىدع نبا لاقو نيعم نبا هفعض ةركب ىنأ نب زيزعلا دبع نبأ
 ه ةرابطلا ىف قلعم دحاو عضوم هلو هب جتح ال : متاح وبأ لاقو نيعم نبا هقثو ىريشقلا مکح نب زج (,۶)

 الو هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو « نيعم نبا هفعض همسابو هتدئكب روبشم ةمادق وبأ دیبع نب ثراحلا ( تد م١

 هفعضف یدزالا ذشو روما هقثو ةرصبلا نم هلصأ ىلا ربع نب ثراحلا ( | ء ) ه طقف ناعضوم هل هب جتحي

 جحلا رخاوأ ىف دحاو عضوم ىوس حیحصلا ىف هل سيلو ةعوضوم هئيداحأ نإ : لاقف نابح نبا غلابو ماجلا هعبتو

 نورخآو یئاسنلا هفعض ىرارفلا رطم ىبأ نب ثيرح ( ق ت ) و اضيأ حيحصلا ىف اهیاع عبوت ربخ ىف ةدايز ىهو

 هلامو عيشقلل هيف ملكت ةمئآلا دحأ ىح نب خاص نب نسحلا ( | ء م ) ه ةعباتم یحاضالا ىف عضوم ىوس هل سیلو

 لو قيلعتلا ةمالع ىزملا هل لع فمضلاب روبشم ىنوك ةرامع نب نسحلا ( ق ت ) ه ةقلعم ةياكح ىوس ىراخبلا ىف



 هس ۵۷ تم

 «نورخآو نيعم نب ىحي هقثو ىزورملا دقاو نب نيسحلا ( عم ) ه یضم امف هانيب اک ائيش یراخبلا هل قاعي
 هريغو ىلجملا هقثو زهم دلاو ةيواعم نب ميكح (  ء) ه نآرقلا لئاضف ىف دحاو عضوم هلو دمحأ لوف هيف فلتخاو
 دواد وبأ هفعض ىرصبلا دما نب داح ( تخ) م حاكتلاو ةرارطا ىف ناعضوم الإ هلامو هفضف مزح نبا ذدو
 حيبص نب عیرلا ( قد ) ه مدقت ةبلس نيداح ( عز ه ةداتق نع ةبعش ةعناتع دحاو عضوم ىوس هلامو هريغو
 لجعلا هقث و ديعس نب ىحب وخأ ىراصتالا ديعس نب دعس ( , ء م ) تارافكلا ىف دحاو عضوم هل هيف فاتخ ىدعسلا
 دحاو عضوم هلو اسأب هب ىرأ ال ىدع نبا لاقو هظفح لبق نم هيف اوملكت ىذمرتلا لاقو هديغو نا ةف هوغو
 ىف دحاو عضوم هلو هريغو ىنيدملا نبا هفعض كلام نع ةاورلا نم ىريبزلا دواد نب ديعس ( ت د ) ه ةاكزلا ىف
 (قتدم) ه ةعباتم ماکح الا ىف عضوم هل لوې متاح وبأ لاق یراصنالا دايز نب دیعس ( تخ ) ه ةعباتم ديحوتلا
 ىئاسنلا لاقو هب ساب ال هريغو دمحأ لاقو , ةرابطلا ىف دحاو عضوم هل ديز نب دامح وخأ مرد نب ديز نب ديعس
 هل قاع هريغ ىف هووقو ىرهزلا ىف هريغو لبنح نب دمحأ هفعض ىطساولا نيسح نب نايفس ( , ءم ) ه ىوقلاب سيل
 ىف لاقو « ةليلق ثيداححأ هل قاع هثيداحأ ىف أطخأ ظفاح روبشم ةفث ىسلايطلا دواد نب ناملس ( , ء م ) ه اريسي
 ( ست خد ) ه ىضم اک دواد وبأ وهو اثیدح ركذف هريغو ىدبم نب نمحرلا دبع انثدح راشب نب دم انثدح نافلا
 برح نب كام ( ۶ م ) ه ةعباتم دحاو عضوم هل یناسنلا هفعضو نيتملاب سيل متاح وبآ لاق یضلا مرق نب نابلس
 م ةعباتم تارافكلا ىف دحاو عضوم ىرس هلامو ةمركع نع هثيداحأ اوفعض دقو هيف فاتخم روبشم ىعبأت ىوكلا

 كيرش ( ,ءذ م ) ه ةعباتم زئانجاو جا ىف ناعضوم هلو ةعرز وبأأ هفعض ليقع مع نب حور نب ةمالس ( ق س )
 صاع وبأ متسر نب حلاص ( | ء م ) ه زئانجلا ىف عضوم یوس هلامو هيف فاتخم ىضاقلا ىفوكلا ىمخنلا هللا دبع نبا
 بيلك نب مصاع ( | ء م )  تامباتلا ىف ةريسي عضاوم هلو نیعم نب ىحي هفضو دواد وبأ هقثو ىرصبلا زازخلا

 روصنم نب دابع ( ۶ ) ه سابللا ىف دحاو عض وم هلو هب درفت | جتحال ىنيدملا نبأ لافو قاسنلا هقلو ىرجلا

 نم يللا لاقيو « ىعارخلا ديزي نب هللا دبع ( سد ) ه بطلا ىف قلعم عضوم هل سل دب ناکو فعض هيف یجابلا
 یقدلا ىرجلا ةمرخم نب روسملا نب نحرلا دبع نب رفعج نب هللا دبع ( | ء م ) ه ةعباتم عضوم هل ىرهزلا باح

 حلصلا ىف دحاو عضوم هل تبثب سيل قودص نيعم نبا نع ةمثيخ ىبأ نبا یورو امهريغو نيعم نباو دحآ هقثو
 لوق هيف فلتخاو ةعرز وبأ هقثو ناتسج ىضاق'ئرصبلا زيرح وبأ یدزالا نيسح نب هللا دبع ( | ء) ه ةعباتم
 ثيللا بتاك خاص وبأ خاص نب هللا دبع ( ق ت د ) ه ةعباتم تاداپشلا ىف عضوم هل یناشنلا هفعضو نيعم نب ی

 ه ةعباتم جملا ىف عضوم هل هيف فلتخم کلا میثخ نب ناثع نب هللا دبع ( ,۶ م) ه مدقت دقو هنع قیلعتلا نم رثكأ
 هتامباتملا ف عضاوم هل هب جتحال متاح وبأ لاقو قودص ةعرز وبأ لاق ةكم ليزن ىندعلا ديلولا نب هللا دبع(س د)
 لجأ نم فعض ام ىجاسلا لاقو یوقلاب سيل ةرم ىئاسنلا لاقو هوقثو یراصنالا رفعج نب ديلا دبع ( ۶ م )
 لاقو رثكالا هقثو « یعازوالا بتاك نیرشعلا بأ نب بییح نب ديملا دبع ( ق ت ) ه ةعباتم عضاوم هل ردقلا
 نب بوقعيو ىلجملا هقثو ىندملا دانزلا ىبأ نب نمحرلا دبع ( , ء م تخ ) ه ةعباتم عضاوم هل ىوقلاب سيل ىئاسنلا
 نع هثيدح نأ نيعم نبا نع ىجاسلا کحو ةورع نب ماشه ىف سانلا تبثآ ناك نيعم نبا نع دواد وبأ لاقو ةبيش
 متاح وبأ لاقو < حصآ ةئيدملاب هثيدحو نویدادغبلا هدسفأ ینیدلا نبا لاقو ةجح ةريره ىبأ نع جرعألا نع هيبأ
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 نعو ةبقع نبىموم نع وه هتياور نمو جرعالا نع هيبأ نع اريثكىراخبلا هل قاع دق : تلق . هب جتعال یاسنلاو

ب نمرلا دبع ( | ء) و طقف ةمدقملا ىف لسم هل یورو « ةورع نب ماشه
 ۲ ةمالع یزلا هيلع لع یدومساا هللا دبع ن

 ماکت و هديغو نيعم نب یجب هقثو لا داور ىبأ نب زيزعلا دبع ( | ۶ ) ه مدقت اك ًائيش ىراخبلا هل قلي لو قیمت

 هل : تلق . هيف أطخأ ىأرا هثردح كرتيال : متاح وبأ لاقو . افيعض ناك : دينجلا نبا لاقو < ءاجرإلل دمحأ هيف

 هل هب تی ىنطقرادلا لاقو : خاص متاح وبآ لاق  ىندملا بلطملا نب زيزعلا دبع ( ق تم ) ه ةعباتم ةريسي عضاوم

 هل قلمي لو قیلعتلا ةمالع ىزملا هيلع لع قراخا نأ نب ميركسلا دبع ( ق س تا) ه ماکحالا ىف قلعم عضوم

 : نابح نبا لاقو هريغو نيءم نبا هقثو ىندملا نوع ينأ نب دحاولا دبع ( ق س خ ) ه مدقت دقو ائيش ىراخبلا

 ميحرلا دبع وبأ « ىضلا بقعم نب ةدسيبع ( ق تد خ ) ه ةعباتم دحاو عضوم ىوس یراخبلا ىف هلام ءىطخي

 روبشم رامع نب ةمركع ) (۶ مزه یحاضالا ىف قلعم دحاو عضوم ىوس ىراخبلا ىف هلام مثدنع فيعض قوكلا

 مزح نبأ ذشو هريغو نيعم نب یی هفثو یراصن 9 ةيزغ نب ةرامع ( هم ) ه قلعم دحاو عضوم هل هيف فلتخم

 هل قاعي ملو نيلعتلا ةمالع یزلا هل لع روپشاا ىلزتعملا دیبع نب ورمع ( ق ت ) ه الیلق یراخبلا هل قلعو هفعضف

هل أطخ هثیدح ىف دواد وبآ لاق یزارلا سيق نأ نب ورم ( ۶ ) ه مدقت دقو اتیش یراغبلا
 ةعباتم دحاو عضوم 

طقرادلا لاقو « ىاسنلا هفعض قودص ةداتق بحاص ىرصبلا ناطقلا نارمع ( | ء) ه عويبلا ف
 مولا ريثك ناك : :

 عضوم هلو كاملا هقثوو ىنطةرادلا هيف ملكت روبشم ىراخبلا راجنغ ىموم نب ىسيع (ق) ه اليلق ىراخبلا هل قلعو

ی هل قلع هريغو ٍدمحأ هفعض ینوکلا ماس ىلأ نب ثيل ( ۶ ء م ) ه قلخلا ءدب ىف دحاو
 انورقم سم هل یورو « ال

 دق ريسلا ىف هل وبق ىلع روبمجلاو هب جاجتحالا ىف فلتخم ىزافملا ىف مامإلا راسي نب قمسا نب دم ( | ۶ م )

ف هلو تاعبانملا ىف لسم هل جرخأو حداق ريغ هببس نأ نابف حرجلا هيلع قلطأ نم رسفتسا
 ةديدع عضاوم ىراخبلا ى

 نب دمج ( , ءم) ه اثیدح . رک ذف قسا نبا نع هيبأ نع دعس نب , اربا لاق : هيف لاق دحاو عضومو هنع ةقاعم

 (( ۶ م) هاقيلعت ىراخبلاو ةعب اتم ملسم هل.جرخأ ءىطخي هظفح نم ثدح اذإ ناک لاقو نيعم نبا هقثو قئاطلا لسم

 ةلاضف نب كرابم ( ق ت د ) ه ةقلعم عضاوم هل هظفح لبق نم لاقم هيف روبشم قودص ىندملا نالت نب دمع

 (سد م ) ه عضاوم ىراخبلا هل قاع ةميقتسم هثيداحأ نوكدت نأ وجرآ ىدع نبا لاق سلدب ناک و هيف فاتخم

 ابيف لاق ةدايز هل جحلا ىف جرخأ یراخبلا ناف ةبلس نب دا و راطملا نابأ ىف لولاك هيف لوقلا ء ع"روملا نب رضاع

 ىدراطملا ءاجر نإ ىجرم ( تخ ) ه تاعباتملا ف عضاوم هدنع هلو هيف فاتخم وهو رضاع انئدح دم لداز

اشه ( مع م ) ه نيديعلا ىف رقلا ىلع رطفلا ىف دحاو عضوم ىوس هل سيل و هيف فلتخم ريرضلا
 ىندملا دعس نب م

 ةمشيخ بأ نبا لاقو ظفاحلاب نكي مل: دحأ لاق هيف سائلا تبثأ هنإ دواد وبآ لاق « لسأ نب ديز بحاص دابع وبأ

 هفعضو هب جتح الو هثيدح بتكي متاح وبأ لاقو قدصلا هلع ةعرز وبأ لاقو « كورتااب سیل و خاص نيعم نبا نع

 فرعبال یرهزلا نع دادر نب لاله ( تخ ) اليلق یراخبلا هل قلعو : تاق . لسم هب دہشتسا کاملا لاقو ىناسنلا

 نيعم نبا هفعض سنأ نع لالط وبأ لاله ( ت ) ه ىحولا ءدب ىف عضوم هل هلاح
 براقم یراخبلا لاقو « یئاسنلاو

 ةعرز ىبأ نإ بويأ نب ىحي ( ت د ) ه یمعلا لضف ىف سنأ نع ةمباتم عضوم هل ثيدحلا
 لجبلا ريرج نب ورم نب

 بحاص یاب بلا كاحضلا نب هللا دبع نب يحي ( س ) ه البلق ىراخبلا هل قلعو نيعم نب ىحي لوق هيف فلتخا وكلا
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 نب قحا لاق.« هتينكب روبشم راطعلا ىلعملا وبأ نوميم نب ی ( ت س ) ه لاقم هيفو اليلق هل قاع ىعازوألا
 ايأ نوميم نإ یی فءض ام > كلذ ىف موو هفعض نايح نبا نأ ىزوجلا نبا معزر ةقث نيعم نبا نع روصنم

 هيف فلتخم ىفوكلا دايز بأ نب ديزي ( | ء م ) ه هتينكب دحاو عضوم یراغبلا ىف ىلعلا بأو ىرصبلا بويأ
 ةدرب ىلأ تیدح بقع سابللا ىف ادحاو امضوم ىراخبلا هل قاع كورتع سيل ةنأ الإ هثيدح فيعضت ىلع روبمجاو

 هل ینطقرادلا هنیلر سأب هب سيل : ىئاسنلا لاق « ىمقلا ىرعشألا هللا دبع نب برقعي ( , ء ) ه ةنتفلا ىف ىلع نع
 ثدح نع لابب ال نكلو قودص : نیعم نبا لاق ىندملا ىرهزلا دمع نب بوقعب ( ت) « بطلا ىف قلعم عضوم

 اعضوم ىراخبلا هل قلع نومأم ةقل هدحو احلا لاقو « روبمجا هفعضو ىدقاولا ثيداجأ هيشت هثيداحأ ةرم لاقو
 « هيف فاتخم ىفوكلا ىنابيشلا لصاو نب ريكب نب سلوي ( ق ت مد ) ه جا ىف وهو برعلا ةريزج دح ىف ادحاو

 اليلق هل قلعو قدصلا هلح متاح وبأ لاقو

 لصف

 نيمسق ىلع وهو حاصي ال نمو هب جاجتحالل مهنم حاصي نم حضتي هنمو نيروكذملا ىف نعطلا بابا ديم ق

 باتو ناك وأ ةيعاد نكي ملام هنأ مبنم لک ةمجرت ىف انيبو هکح انمدق دقو , دافتعالا ببسب هفعض نم ( لوألا )
 هل دارأ نم مهنم نيمسق ىلع مهدنع وهو ريخأتلا ىنعمب ءاجالاف « هب اومر ام ناب اذهو عباتمب هتناور تدضتعا وأ

 ىلع کا ىف لوقلا ريخأت دارأ نم مب'مو ناثع دعب اولتاقت نيذللا نيتفئاطلا ىدحإ بی و مآ ىف محلا ىف لوقلا ريخأت
 عیشتلاو « كلذ عم لمعلا رضي الو داقتعالاو رارفإلا ممدنع ناميإلا نآل رانلاب ضئارفلا كرتو رئابكلا ىنأ نم

 ناف ىعيشف الو ىضفار هيلع قلطيو « هعيشت ىف لاغ وبف رمعو ركب ىبأ ىلع همدق نف ةباحصلا ىلع هيدقتو ىلع ةبح
 ةيردقلاو . ولفلا ىف دشأف ايندلا ىلإ ةعجرلا دقتعا ناو ضفرلا ىف لاغف ضغبلاب حيرصتلا وأ بسلا كلذ ىلإ فاضلا

 نآرقلا نا لوقيو ةنسلاو باتكلا اهتبثأ ىلا ىلاعت هللا تافص ىنني نم ةيمهجلاو . هدحو دبعلا لعف رشلا نأ معزي نم
 ناثع نمو هنم اوءربتو میکحتلا "لعللع او ركفأ نيذلا جراوخلاو « هيلع هريغ ميدقتو ىلع ضذب بصنلاو . قواخم
 نيذلا ةيدعقلاو « ضايأ نب هللا دبع عابتآ مهنم ةيضابالاو « مهنم ةالغلا ميف مريفكت اوقلطأ ناف مولتاقو هتيرذو

 هذهو قواخ< سيل الو قولخم لوقيال نم نآرقلا ف ففاولاو كلذ نورشابي الو ةمثألا ىلع جورخلا نونيزي

 ( خ) ه بصنلاب یر یودملا ديوس نب قحسا ( م خ) ه ءاجرإلاب یر نامبط نب مهاربا ( م خ) ه مقاما
 ىأرب یر ىرسلا نب رشب (م خ) ه ءاجرإلاب یر یناطلا ذئاع نب بويأ ( م خ ) ه عيشتلاب ىمر نابآ نب ليعامسا

 ىصخلا ديزي نب روث ( م خ) ه ردقلاب یر ىندملا ليدلا ديز نب روث ( م خ ) ه بصنلاب یر دسأ نب زبب « مهج

 (مخ) ه بصنلاب یر ىصخلا ناثع نب ريرج ( , ع ) هعيشتلاب یر ديما دبع نب ريرج ( م خ ) ه ردقلاب یر
 یر یطساولا ريم نب نيصح ( خ) هردقااب یر ناوكذ نب نسحلا ( خ ) ه ردقلاب یر ىبراحنا ةيطع نب ناسح

 ( مخ ) ه ردقااب یر نيصحلا نب دواد ( م خ) مه میشتلاب یر یاوطقلا دلخم نب دلاغ ( خ) ه بصنلاب

 زوريف نب دیعس « ردقلاب یر نال نب ملاس « ردقلاب یر قحسا نب ايركز « ءاجرإلاب یر ىهرملا هادم نب رذ



 — )ا

 (مخ) ۰ عيشتلاب یر ريفع نب ريثك نب دیعس . عیشللاب یر عوشأ نب ورگ نب ديعس . عيشتلاب یر ىرتخبلا

 (خ)) ه ردقلاب یر ىكملا ناملس نب فیس ( م خ) ه ردقلاب یر ىرصبلا حور وبأ یدزالا نيكسم نب مالس

 رمن بأ نب هللا دبع نب كيرش ( م خ) ه ردقلاب یر کلا دابع نب لبش ( خ ) ه ءاجرالاب یر راوس نب ةبابش

 نب هلا دبع ( خ ) ه ضافرلاب یر بوقعب نب دابع ( خا ه عيشتلاب یر ماوعلا نب دابع ( م خ) ۾ ردقلاب یر

 نب ىسيع نب هللا دبع ( م خ ) ردقلاب یمر رمعم وبآ ورع نب هللا دبع ( م خ) ه بصتلاب یر یرعشالا ملاس

 ىبأ نب هللا دبع ( م خ) ه ردقلاب یمر ىندملا ديبل نأ نب هللا دبع ( م خ) ه ميشتلاب ىمر یلیل یبآ نب نحرلا دبع
 قاما قمنا نب نمحرلا دبع نب ديملا دبع . ردقلاب یمر ىرصبلا لعالا دبع نبىلعالا دبع ؛ ردقلاب یهر کلا حیجت

 دیعسنب ثراولا دبع . عيشألابىمر نيعأ نب كلما دبع . عیشنلاب یمر یناعنصلا مامه نب قازرلا دبع . ءاجرإلاب ىمر

 نب ىدع . ءاجرإلاب ىمر ىرصبلا ثايغ نب نامئع . عيشتلاب ىمر ىسبعلا یموم نب هللا دبع . ردقلاب یمر یرونتلا

 ةيضاب الا ىأرب یمر سابع نبا ىلوم ةمرکع . ردقلاب یمد نومیم ىبأ نب ءاطع . عيشتلاب یمر یراصنالا تراث

 . ءاجرالاب یمر رذ نب رمع . نآرقلا ىف فقولاب یمر مشاه ىبأ نب ىلع . عيشتلاب یمر دعجلا نب ىلع . جراوخلا نم

 : جراوخلا نم ةيدعقلا ىأرب یمر ناطح نب نارمع . ءاج رالاب ىهدةرم نب وربع .ردقلاب یمر ةدئاز نآ نب ربع

 ردقلاب ىمر یرصبلا بارعالا فوع . ردقلاب یمر قشمدلا “ئاھ نب ريمع . ردقلاب یمر ريصقلا ملسم نب نار

 لاقو « ردقلاب یمر ةماعد نب ةداتق . عيشتلاب ىمر ىفوكلا ةفيلخ نب رطف . عیشنلاب یمر يعن وبأ نيكد نب لضفلا

 ةداجح نب دم . ردقلاب ىمر لابنملا نب سمبك . بصنلاب ىمر مزاح يآ نب سيق . هنع اندنع تبث م دواد وبآ

 دمع .ردقلاب یمر یرصبلا ءاوس نب دمع . ءاجرالاب یمر رب رضلا ةيواعم وبأ مزاح نب دمج . میشل اب یمر ىفوكلا

 روعالا یبوم نب نوراه . عیشتلاپ یمر ناسغ ربآ لیعاسا نب كلام . عیشتلاب یمر ناوزغ نب لیضف نبا

 ديلولا . ءاجرالاب ىمر ىركشيلا ورم نب ءاقرو . ردقلاب ىمر ئاوتسدلا هللا دبع نب ماشه . ردقلاب ىمر یوحنلا

 يم ۰ هنع عجرو ردقلاب ىمر یناملا هبنم نب بهو . جراوخلا نم ةيضابالا ىأرب ىمر ىندملا ی نب ريثك نبا

 دودرم ماب فعض نميف (ىنثلا مسقلا) . ءاجرإلاب ىمر یظاحولا خاص نب یک . ردقل اب ىمر ىمرضحلا ةزم نبا

 ملكت نم ثيدحب ةربخلا ليلق هنوكلو دقنلا لهأ ريغ نم هنوكل فعضملا ىلع داتعالا مدع وأ تنعتلا وأ لماحتلاك

 ضعإ ىف فعض نک هثيدح غیمج ىف حدقيال ساب هيف ملكت نم هب قحتليو كلذ وحنو هرصع رخأتل وأ هلاع وأ هيف

 ءالؤه عيمج ناف هظفحل طبضلا نود هباتكل اطباض ناك وأ هظفح ريغت وأ طلتخا نم اذكو < شه نود هخومش

 . مهئامسأ قايس اذهو ىلاعت هللا دم احورشم هانمدق اک ليصفتلا مرمآ ىف باوصلا لب مياع فءضلا قالط) لمحيال

 نعط حصي مو ىناسفلا هيلع لماحت ىرصملا خاص نب دمحأ . ىضرم ريغ وهو ىدزالا هيف ملكت ىطبحلا بيبش نب دحآ

 وبأ هيف نعط یلجسلا مادقملا نب دسحأ . هلاح سخي مل ةنآل متاح وبأ هليج ىخلبلا مصاع نب دمحأ . هيف نيعم نب ی

 یعدکلا لقن راطعلا ديد نب نابأ ٠ ناطلسلا لمع ىف هل وخد دحأ هيف ماکت فارطا دفاو نب دمحأ . هحازل دواد

 نبا هيف ملكت نايح نب ديوس نب ميهاربا . ناطقا ی هرخم مل دمحأ لاق دعس نب ميهاربا . هاو ىميدكلاو هفيعضت

 قارحلا رذنلا نب ميهاربا ٠ هريغ هفرع و یمأفلا ناطقلا نبا هلمج یموزخلا نحرلا ديع نب ميهارا . ةجح الب نابح

 دملا صفح نب ةماسآ . دنتسم الب ىليقعلا هدروآ نایسلا دعس نب رهزآ . دواد ىبأ نبا ىلإ هلوخدل دحأ هيف ملكت



 یا . هزيغ هفرعو متاح وبأ هلبج عسيلا وبأ طابسأ . هريغ هفرع دقو ىجاسلا هلبجو ىضرمب سیا و ید زآلا هفعض
 ىدع نبا لاقو ةجح الب نابح نباو یدزالا هيف ملكت ديزي هدج ىلإ بسب دقو ىسيدارفلا رضنلا وبأ هاربا نبا
 ناطقلا ةيلع لماحت قحسا ىلأ نب ليئارسا . ةجح الب یدزالا هفعض ىرصبلا یموم نب لیئارسا . هخيش ىلع لا
 نب ليعامسا . دنتسه الب یدزالاو یجاسلا هيف ماکت ةبقع نب ميهارب | نب ليعامسأ . ىحي ىبأ هخيش ىلع لاو
 اثيدح د_أ هيلع رکسنآ ىراصنالا ديح نب حلفآ . ةنحلا ف باجأ هنال دحأ هريغ رمعم وبأ رمعم نب ميهاربا
 ابلمل دحاو ثيدح ىف ةدابرل هيف اوماکست لبان نب نميأ . لاسرإلل هيف ملكت ءازوجلا وبأ هللا دبع نب سوأ . ادحاو
 یدزالا هيف ماکت قدشالا ىموم نب بوبآ . دنتسم الب ىدزآلا هيف ماكست لالب نب ناملس نب بوبآ . ةجردم
 ثيدح ببسي هيف ملكت ريما نب لدب . كلذ تبثي ملو هفعض هنأ ىلجعلا نع لقن راجالا نب بوب . ةجح الب اضيأ
 نبا طاغ ةزد> یآ نا بيعش_ نب رشپ . داو ثيدح هيلع ركفأ ةدرب ىبأ نب هللا دبع نب ديرب . ةدئاز نع دحاو

 یجاذلا قيدصلا وأ ىرمع نب ركب . هب جتحال هلوق ىف متاح وبأ تنعت كيبث نب ريشإ . هفيعضت ىف ىراخبلا ىلع نابح
 هفرعر متاح وبأ هلبج ورمع نب نایب دنتسم الب یدزالا هيف ملكت ىمعلا دسأ نب زه . ةجح الب دعس نبا هيف ملكت
 نب هللا دبع نب ةمامث . حدق بجوم الب ىليقملا هركذ نال نب تباث . ةجح الب یدزالا هفعض ىريعلا ةب رت . هريغ
 هب ثدحام دمحأ فمضو ةصاخ ةداتق ىف نيعم نبا هفعض مزاح نب ريرج . بانكلا نم هتياور لجأ نم هيف ملكت سنا
 لاسرالا هيف ملكت رشب وبأ سايإ نب رفعج . هطالتخا لاح ىف ثدحام هنأ حصو هطالتخال دعس نیا هفعض و رصع
 . ىناسنلا هيف تنعت نكل هقيثوت ىلع قفتم ملعملا بيبح . دنتسم الب ید زالاو ىجاسلا هفعض نمحرلا دبع نب ديعجلا
 ةلاحلا كلت ىف ثدحي ل هنأ الإ طاتخا نميف ركذ روعالا دمت نب جاجح . سيلدتلا هيلع اوباع تباث ىلأ نب بيبح
 ىاسنلا هيف تنعت رازبلا حاصلا نب نسحلا . تنع هيف ساب ىلبقعلا هركذ ةصفح ىبأ نب ةرامع نب ىرح , هرض اف
 .تنع هيف ساب دواد وبأ هيف ملکست ناحطلا كردم نب نسحلا . مالكلا ببسب دحآ هيف ملكت ىتاولحلا ىلع نب نسحلا
 هريغ هفرعو متاح وبأ هلبج زاشپ نب نسحلا نب نيسحلا . هفيمضن ىنيدملا نبا نع تبي ۸ بیش الا ىموم نب نسحلا
 ريغت ثايغ نب صفح . طلتخا نميف ركذ نجرلا دبع نب نيصح . حداق الب ناطقلا هنالأ ملعلا ناوكذ نب نيسحلا
 بپسپ هيف ملکت .نرايلا وبأ عفان نب کا . هريغ هفرعو متاح وبأ هلبج هللا دبع نب کلا . ءاضقلا ىلو أ هظفح
 ديمح . دنتسم الب یدزالا هفمض ةماسأ وبأ ةماسأ نب داح . هظفح ريغت نمیف ركذ ةملس نب داح . ةزاجإلاب ةياورلا
 ىدع نبا لاق هيف دحأ لوف فلتخا جرعألا سيق نب ديح . ةجح الب یجاسلا هيف ملكت دوسالا ىبأ نب دوسالا
 نبا ناك ىودعلا لاله نب دیح . ناطلسلا لمع نم ءىش ىف هلوخدل ةدئاز كر” ليوطلا ديح . هريغ ةرج نم راكنإلا
 نبا هركذ ىفوكلا ديعس نب دلا . ةجح الب ىدع نبا هركذ نايفس ىبأ نب ةلظنح . لمعلا ىف هلوخدل هاضريال نيريس
 ىدزالا هفعض كارع نب ميثخ . لمعلا نم ءىش ىف هلوخدل ةبعش هيف ملكت ءاذحلا ناربم نب دلاخ <« دنتسم الب ىدع
 ببسب هيف ملكت ىرجهلا ورع نب سالخ . دحاو ثيدح ىف أطخأ یتطقرادلا لاق ىع نب دالخ . دنتسم الب
 الب ىدزالا هيف ملكت راطملا نمحرلا دبع نب دواد . ةجح الب مزح نب دمع وبأ هفعض ديشر نب دواد . لاسرإلا
 ىف هل امو ىروثلاو ةبعش ثيدح ىف ءیطخم : ىنطقرادلا لاق ىحي نب عيبرلا 1 هفیمعت نيعم نبأ نع حصي لو , ةجح

 مبضعب هيف ملكت ةدابع نب حور . ىأرلاب ءاتفإلا ببب هيف ماكست نحرلا دبع ی نب ةميبر . ءىش امنع ىراخبلا



 دايز « سيلدتلل هيف لكم ةدئاز ىلأ نب ايركز « هنع وري مل ةبعش نال هيف ملكت تي"رخلا نب رييزلا . دنتسم الب

 لکت بهو نب ديز « نيل مالك, دمحأ هيف لکست ةسينآ ىلأ نب ديز « ةجح الب ىدع نبا هركذ ىدمحيبا عیب رلا نبا

 ىريرجلا سايإ نب ديعس « هثیدح ضعب ىف دواد وبأ لکت ىرهوجلا نامللا نب جیرس « تنمب نايفس نب بوقعي هيف

 « طلتخا نميف ركذ ةبورع ىبأ نب ديعس « رخآلا ىف هظفح ريغت ىريقملا ديعس ی نب ديعس « طاتخا نميف هركذ

 دسحأ نع حصي لو ةجح الب ىجاسلا هركذ لاله يأ نب ديعس « ةجح الب هيف اولكت ىطساولا ناملس نب ديعس

 نب ناجاس « ةجح الب ةبيش ىلأ نب نامثع هيف لكت لالب نب نابل « مولا ريثك ناك متاح وبأ لاق ةبيتق نب لس « هفيعضت

 راكب نب لبس « سيل دتل هيف لکت شحعالا ناربم نب ناملس « ةجح الب شارخ نبا هيف لکت ىنارهزلا عيبرلا وبأ دواد

 نع هثیدح ىف لکت عيطم بأ نب مالس « ریفت نميف ركذ اص نأ نب لیبس « دنتسم الب نابح نبا هركذ ىرصبلا

 هيف لکت ىوحنلا نمحرلا دبع نب نابيش « تنعب متاحوب أ هيف لکت ء ىنوكسلا ردب وبأ ديلولا نب عاجش « ةصاح ةداتف

 هباتك عاض « ريوج نب رخص « هيف لك: ىلجملا نأ حصي مل نسحلا دلاو نايح نب خاص نب خاص« ةجح الب ىجاسلا

 نب مصاع ٠ سيل دتلل هيف لكت نايفس وبأ عفان نب ةحلط « دنتسم الب مزح نبا هفعض مانغ نب قلط « كلذا هيف لكتف

 نأ قلا دبع لوق حصي مل یراصنالا ةداتق نب رمع نب مصاع « ةيسحلا هتيالو لجال بيهو هيف ملكت لوحالا نابلس

 « تنعب متاح وبأ هيف لکت یلبلا دابع نب دابع . هيف کت نم أطخأ نیاحص ليفطلا وبأ ةلثاو نب سماع « هفعض ميطعب

 هيف ملكت امنو هفعض دخأ نأ تبثي ل ةديرب نب هللا دبع « هريغ هفرعو متاح وبأ هلبج ىرطنقلا نيسحلا نب سابع

 ىف هلوخدل كلام ههرك دانزلا وبأ ناوكذ نب هللا دبع « هظفح ريف نميف ركذ قرلا رفعج نب هللا دبع « لاسرالل

 مزح نبا هفعض ریز نب ءالعلا نب هللا دبع ٠ تنعب اح وبأ هيف لکت دنه ىبأ نب ديعس نب هللا دبع « ناطاسلا لمع

 دوسالا ىبأ نب ركب وبأ دمع نب هللا دبع « ىموم هيخأ ىلع ةدبعلاو هيف لکت ىذبرلا ديبع نب هللا دبع « دنتسم الب

 « دنتسم الب یدزالا هيف ملكت شوا نآ نا ركب

 نبا هيف لکت یراصنال هللا دبع نب رباج نب نحرلا دبع « هثیدح ضعب ىف اویلکت سيق وبأ ناور نب نجرلا دبع

 هيف لكت جرش وبأ جرش نب نيحرلا دبع « ةجح الب ىجاسلا هيف کت رفاسم نب دلا نب نحرلا دبع « ةجح الب دعس

 نع حصي ملو دنتسم الب یجاسلا هيف لكنت مشاه ىنب ىلوم ديعس وبأ هللا دبع نب نهرلا دبع « دنتسم الب دعس نبا

 «سيل دنلل هيف لكت ىبراحنا دم نب نمحرلا دبع « هئيدح ضعب ىف دحأ لکت ىلاوملا ىبأ نب نمحرلا دبع « هفيعضت دحأ

ي نب نمحرلا دبع « هنع لسم نب ديلولا درفت ببسي فيض رمن نب نمحرلا دبع
 دنتسم الب سالفلا هفعض راج نب ديز

 زيزعلا دبع « هيبأ نم هعامس ىف لكت مزاح ىنأ نب زيزعلا دبع ءهرمأ دمحيال ةقعاص ناك لمتسلا سفوي نب نحرلا دبع

 « هفيعضت دمحأ نع تثي مل زيزعلا دبع نب رمع نب زيزعلا دبع « هفعض دواد ابأ نأ حصي ل ىسيوالا هللا دبع نبا

 نبا ملكت ىررجلا كلام نب ميركلا دبع « هفيمضت هنع تبثي ملو هيف نيعم نبا لوق فاتخا راتخلا نب زيزعلا دبع

 رک ذ ربمع نب كلملا دبع ؛ هفیمضت نيعم نبا نع تب مل بلاط نب لاعتملا دبع « ةصاخ ءاطع نع هثبدح ىف نبعم

 هللا دبع نب دحاولا دبع « هياتك ىلع مپاک اونثأو هظفح ىف ناطقلا ملكت ىرصبلا دايز نب دحاولا دبع « ريغت نميف

 ىف ثدحي مل ىليقعلا لاقو ‹ طلتخا نميف ركذ نقل دينا دبع نب باهولا دبع « تنعب متاح نبا هيف لکت ىرصبلا

 « دلقسم الب ليقعلا هقفدوض دیجا دبع نب هللا ديبع « هفيعضت دم نع تبثي مل رفمج ىبأ نب هللأ ديبع « ةلاحلا كلي

 وبأ هلا دبع نب ديملا ديع « ةناوع ىبأ نم هعاس ىف لکت



- — 

 . بيطخلا هتبم دقو هثیدح ضعب یفراکت ةبيش ىبأ نب دمع نب نايثع ,هثيدح- ضعب ىف لکت ىرصملا خاص ىبأ نب ناثع
 دلاخ نب ليقع « تلعب برح نب ناملس هيف کت لسم نب نافع , كرت هنأ ناطقلا نع تبشي مل سراف نب رمع نب نع
 « سيل دتلل هيف لكم مدقم نب ىلع نب ربع «باتکلا نم هتیاور ىف ملكت ىئانحلا كرابلا نب ىلع « تنعب ناطقلا هيف ملكت
 نع تبثی لو دنتسم الب دعس نبا هيف لك" عفان نب ورمع , هظفح نم هثیدح ضعب ىف ملكت ىلتلا نسلا د نب ريع
 الب دواد وبأ هزمغ ىنالكلا مصاع نب ورع « ةجح الب شارخ نبا هيف ملكت قرزلا مياس نب ورمع « ةفعض هنأ نيعمنبا
 هثدح ییدلا نبا ركنأ سالفلا ىلع نب ورع « طاتخا نميف روکذم ىعيبساا قحا وبأ هللا دبع نب ورم « دنقسم
 ىندملا نبا رکنآ دقانلا دخت نب وربع . ةمركع نع هتناوراوفعض باطملا یوم ربع ىبأ نب ورمع « عيرز نب ديزي

 نبا هر ینزالا ىح نب ورع « دنتسم الن ىدع نبا هركذ دعس نب ین نب ورع « ةئييع نبأ نع هثيدح ضعب

 بيسملا نب ءالعلا « ةجح الب يكب نب ىع هيف عقو ليلا دلاغ نب ةسبنع « امف فاوخ نيثيدح لجأ نم نيعم
 نبا هركذ ناطقلا بلاغ  هريغ ىلع لاو دنتسم الب نابح نبا هفعض نامبط نب ىسيع « دنتسم الب یدزالا هيف لکت
 نبا رکنتسا یموم نب لضفلا . ءاربتسالا ىف هثيدح ناطقلا ركنأ ىح نب سارف « هيوار ىلع ةدوعلاو دنسم الب ىدع
 ركذ سنأ نب شيرق « سيادتلل هيف لکست ةداتق ‹ دنئسم الب ىجاسلا هفحض كلام نإ مساقلا , هثثدح ضع ىنيدملا

 نب دمح « هثيدح ضعب دمحأ ركنتا ىميتلا مهاربا نب دمع « ةجح الب ىجاسلا هفعض نسملا نب سمرك ؛ ريغت نمیف
 نب دم ؛ هيلا تفتلي لف سالفلا هيف لکت رادنب راش نب دم «دنتسم الب دعس نبا هيف لکت كيدف ىلأ نب ليعامسا
 نسحلا نب دمع « ةبعش ريغ نع هيد ىف متاح وبأ لکت ردنغ رفعج نب دمع « ةجح الب ىئاسنلا هنيل ىناسربلا ركب
 ىدايزلا دايز نب دم  هريغ هفرعو متا- وبأ هلبج ىزورملا محلا نب دمع « ةجح الب نابح نبا هركذ یطاولا
 ىزوتلا لعب وبأ تلصلا نب دم« هثیدح ضعب نيعم نبا فض قباس نب دم « ةجح الب نابح نباو هدنم نبأ هركذ
 ركسأ ىراصنالا هللا دبع نب د « دنتسم الب مهضعب هنيل ىدسالا تلصاا نب دع « هثيدح ضعب ةعرز وبأ نيا
 « نايفس نع هثيدحح ضعب دحأ رکنا ی رب زلا دحأ وبأ هللا ديع نب دم , ريغت نميف ركذو هثيدح ضعءب ناطقلا

 ىف هثيدح دمحأ نمو ٍبئذ ىنأ نب نمحرلا دبع نب دمع , انايحأ مهي متاح وبآ لاق « ىوافطلا نحراا دبع نب دع
 ليق ىدع نأ نب دمت « دمحأ نع کح اف هثيدح ضمب ىف اطخا ىمفانطلا ديبع دمع , ردقلا هنع تبث ملو ىرهزلا
 ىف ثدحي مل: ليقو طاتخا نميف روكذم مراعب فورمل) نامعنلا وبأ لضفلا نب دمع « اتنعت هيف کت متاح ابأ نإ
 هيلع اوباع رب زلا وبأ سردت نب ملسم نب دن , هريغ هفرعو ىنيدملا نبا هفرمب مل مساقلا ىبأ نب دم « ةلاحلا كلت

 رخآ ىف ىمع ىركسلا ةزمح وبأ نوميم نب دمع « اطسو ناك ىنيدملا نبا لاق ناغ وبأ فرطم نب دم , سيلدتلا
 نبا هفعض لیعاتسا نب رشبم « هثيدح ضعب ىف ىلجعلا هأطخ ينايرفلا فسو نب دم « اتنعت میضمب هيف ماکتف هر
 ضعب دواد وبأ رکتقسا ديزي نب دلخم , دنتسم الب دعس نبأ هيف ملكت راثد نب براحم < هنم فوضأ وهو عناق

 هراثكإل زبغ ىرازفلا ةيواعم نب ناورم « ةيالولا لجال هيف ملكت ةيؤر هل لاقي ةفيلخلا محلا نب ناورم « هثیدح
 . هئيدح ضعب ىف متاح وبأ ملكت هللا دمع نب فرطم « هثيدح ضەب دمحأ أطخ ریکب نب نیکسه « ءافعضلا نع

 هلل دح ضس ىف نيءم نبأ ددرت نب ريس نب دبعم < هب انک ىلع ققتاو هردص نم هثیدح 3 ملكت ىميتلا ناملس نب رمتعم
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 نب ةريغم « طورشلا هتباتكل هيف دمحأ ماکت روصنم نب ىلعم , شعالاو تباث نع هثیدح ىف ملكت دشار نب رمعف

 ىرصملا ةلاضف نب لضفم « ةجح الب دعس نبا هقعض رماع نبا یوم مقم « هاربا ثيدح ىف سيلدتلاب رکذ سقم

 لاهنلا « یوقلاپ سیل هدحو مزح نبا لاق ةيفص نبا وهو نمحرلا دبع نب روصتم « دنتسم الب دعس نبا هيف ماکت

 وبأ عفان نب ىموم « دنتسم الب شارخ نبا هيق ملكت ةبلس وبأ ليعامسا نب یموم « ةجح الب هيف ماكت ورم نبا

 ملكت ىح رم نب عفان « عفان نع هتياور ىف نيعم نبا ملكت ةيقع نب یموم « هثيدح ضءب دمحأ ركنتسا باپش

 هاشم ضعب نع هثیدح ىف اويلكت ناس نب ماشه « ةجح الب ىثاسنلا هفعض دلاخ نب ةرده «دنتسم الي دعس نبأ هيف

 ةع اوباع ریش نب میشه « ريغت نميف روكذم رابع نب ماشه 5 لاسرإلا ۳ سال دتلاب رکذ ةورع نا ماشه

 هباتكو هظفح نم همی دح ىف ملكت ةناوع وبأ حاضولا . هظفح نم هثيدح ضعب ىف ماکت ىحب نب مايه ؛ سیل دتلا

 ايركز نب یی« ةجحالب ىليقعلا هيف ملكت قحسا ىبأ نب يحي ؛ ةيوسألاو سيلدتلا هيلع اوباع ملسم نب دیلولا « دمتعم
 دابع نب ىع ؛ ةجح الب ىليقءلا هركذ یومالا ديعس نب ىع . دحاو ثیدح ىف أطخأ نيءم نبا لاق ةدئاز ىلأ نبا

 روكذم 5 ىبأ نب ی كلام نم همام ىف ملكت نکن نب هللا دمع نب نب < نيءم نیا دنع طسو ىعيضلأ

 ىف ناطقلا راکت یرتسقلا ميهاربا نب ديزي ‹ هفمض یراخبلا نأ تبني مل ةليمتوبأ حضاو نب ی . لاسرالاو سیلدتلاب

 هليل طيسق نب هللا دبع نب ديزي « هدارفا ضعب ىف دمحأ ماکت صفح نب هللا دبع نب ديزي , طقف ةداتق نع هثردح

 ددبع نب ىلعي « ةجح الب موضع هفعض كشرلا ديزي ۰ ی الل ريغت یطساولا نوراه نب ديزي « ةجح الب متاح وبأ

 ىنأ نب سنوي « ةجح الب هيف لیقملا ملكت قحسا نأ نب فسوپ « ىروثلا نع هثيدح ىف نيعم نبا ملكت ىسفانطلا

 لب الا ديزي نب سأ وب « ةجح الب هثيدح یعذرلا ركنتسا ساقلا نب سلوي « دنتسم الب نايس نبا هيق ملكت تارفلا

 ىموم یآ نب ركب وبأ « دمتعم هباتكو ربك ال هظفح ءاس شایع نب رک وبأ : دمتعم هباتكو ءیش هظفح ىف
 باع كلذ ىف هقحاي ال ىراخبلا هب جتحا نم نياصفلا نيذه ىف ركذ نم عيمجف دنتسم الب دعس نبا هفعض ىرعشالا

 . ۸ رسف امل

 جرخم ملف ثلاثلا مسقلا وهو كلذ ومنو طافلا وأ مولا وأ طیضاا ءوسب فصو نب امف ركذ نم ادع نم امأو

 داشرلا ليبس ىلإ قفوملا هاو عنقمو ةيافك هيفام كلذ نم انحرش دقو « هريغ دنع وأ هدنع هيلع اوعب رتام الإ مه

 همرکو هنمب كلذ عیبج هللا عفن
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 مالا ٹا

 عماجلا ثيداحأ هرو یف

 فالآ ةعبس یراخبلا حيمح ثيداعأ ددع « ثيدحلا مولع: هنع هائيور امف حالصلا نب نيدلا قت خیشلا لاق
 نبا قلطأ اذكه فالآ ةعيرأ رركملا طاقسإب اهنإ : ليقو لاق ةرركملا ثيداحالاب نوعبسو ةسمخو ناتئامو

 حيص ىفام ةلمج هظفلو ةدنسلاب اهديقف حرشلا ىف فلاخ نكلو هرصتخ ىف یوونلا نيدلا ىع خيبشلا هعبتو حالصلا

 هدروأ امو ةقلعملا كيداحألا ةدننمملا هلوقب جرخأف ءاوس ةدعلا ركذف رركملاب ةدنسملا ثيداحالا نم ىراخبلا
 نبأ قالطإ فالخب ةدنسلا هلوقب جرخ كلذ لكف لصوم دانسإ ریفب فالتخالا نايبو ةءباتملاو مجارا ىف

 ةفرعم لهستو « باتكلا باوبال ةسربغلاك نوكيل ةلصفم اهركذأ نأ .تبأر دقو « نيدلا ىع خبشلا لاق 0

 نم هتياورب رهاط نب لضفلا ال تنمتملا باوج باتك نم كلذل القات اهقاس مث : تاق٠ بالطلا ىلع هثيداحأ ناظم

 ةسمخ یحولا هدب « ىراخبلا حيحص ثيداحأ ددع : لاق یخرملا هبومح نب دمحأ نب هللا دبع دم ىبأ قيرط

 ةعبس اهنوك نایب و لزن ام لوأ ىف رباج ثيدح دعب ملو لامعالا ثيدح كمي مل هنأكو ةعبس یه لب : تلق ؛ ثيداحأ

 لوأ امدح كلأثلا « ماشه نب ثراحلا لاؤس ىف ةشناع ثيدح ىناثلا « لاسعالا : ربع ثيدح بانكلا ىفام لوأ نأ
 اههو ةشأاع ثددح دانسإ ىلع فوطعم وهو ىحولا ةراف.نع ثدحم وهو راج ثب رح عبارلا 5 ىحولا ن رم هب هدر ام

 ةضراعم ىف هم دح سداسلا. كناسل ةب كرعال لوزت ىف سايع نبا ثيدح سماخلا . كلذف بيرال نافاتخم ناثيدح

 ثيد_د- وهو فوقوم رخآ ثب دح ۳ قو ٠ لقره ةصق ىف نايفس ىبأ نع هثيدح عباسلا . ناضمر ىف ليرج

 اذه تدروأ ام] و عضاوم ةتس تامباتلا نمو ناعضوم قياعتلا نم هيفو « لقره نأش ىف روطانلا نب | نع ىرهزلا

 نقتأ ام لوالا نوکیو هل نردلقم مهمدقتي نع مالک لقب نوسورتسپ مديغو نيثدحملا نم ًاريثك نأ هنم نیبنبا ردقلا

 باتكلا لوأ ىف بالا اده ىف هطاع نم ربظأ ءىث الف فال ناقتإلاو هب نظلل انيس هنوعبتي لب درح الو

 كلذ ىف دلقيف اليصفنو ةلج كلذ ركذي مث ةياورو ةيانع هب هلو باتك ثيداحأ "دعل ىدصتي سخشل هاجتايف

 هراضحتسا ىلع رمتسيل همظن فلکتو نودقانلا ةعالا هدمتعيو « نوفنصاا هلوادت ىتح هب هتیانع روبظا

 ديع نب هللا ديع ىبأ نع ىنيعرلا نيسحلا فآ نع هدناوف ىف ىءادنالا كلملا دبع نب هللا دبع وبأ دشنأ ؛ نوركاذملا

 : هسفنل قحلا

 دملل نوعبس مث سمخ یراخب لا یور ىذلا میحصلا ث ؛ داحآ عیج

 دجلا ولوآ كاذ تع نيتئام لإ یضم امو فاضت فالآ ةعبسو

 موصلا ثيداحأ ةدع ىف كل ربظي.. كلذ نم هل ىدصتام نتي ۸ كلذ ىف هودلف ىذلا نوكيف هعيمج اذه عمو

 كعجر هرخآ ىلإ تيهتنا اذإو « ىلاعت هللا ءاش نإ ريرحتلاب هشتأو ركذ ام قوسأ انأ اهو « لصفلا اذه نم بغعآ

 قي الام دئاوفلا نم كلذ نخ ىفو < اهممی ريركتلا فالطإو املمشإ ثيداحالا مسا ناف تاعباتملاو تاقلءملا تددعف
 ةمدقلل ٩ م
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 مكدحأ نمؤيال : سلآ ثيدح دروأ هنأ كلذو نوسمخو دحآیم لب : تلق . اثيدح نوسمخ ناميإلا : هللا هحر لاق

 سلأ نع بيبض نب زيزعلا دبع ةياور نمو « سلآ نع ةداتق ةياور نم ؛ ثيدحلا هدلو نم ةسيلا بحأ نوكأ ىح

 انتمو ًادانسإ رركسملا دع نم ىلوأ نيثيدح هدع نأ كش الو . نیثیدح هدعب مل ادحاو نآملا نوكلف .نيفلتخم نيدانسإ

 . ريرحتلا ىلع اثيدح رشع ةسمخو ةئام لب : تلق . . ثيداحأ ةعستو ةئام ءوضولا « نوعبسو ةسمخ للعلا لاق . ىهتنا

 ةالصلا ضرف « رشع ةسمخ مميتلا « نوثالثو ةعبس ضيحلا . نوعيرأو ةعبس لب : تلف . نوعب رأو ةئالث لسغلا : لاق

 ةتس دجاسملا « رشع ةثالث ةلبةلا . نوعب رأو ىدح] لب : تلق . نوثالثو ةعست بايثلا ىف ةالصا بوجو « ناثیدح

 . اثدح نونام لب : تلق . نومسو ةسمخ ةالصلا تيقاوم . نائثإو : تلق . نوالث ىلصملا ةريس « نوعسو

 «نوعبرأ ةمامالا . نانثاو : تاق . نومیرآ ةءاجلا ةالع . نوئالثو ةثالث لب : تلق . نورشعو ةينامث ناذالا

 نورشعو ةينام ةالصلا حاتتفا . اهتعجارم تررکو امررح دقو طقف رشع ةعبرأ لب : تلق . رشع ةينامث یوفملا

 ةعيس ةالصلا ءاضقنا « نوسمخو نانثإ دیشنلار دوجسلاو عوكرلا٠ نورشعو ةعيس لب : تاق . نوال ةءارقلا

 ةسمخ نايبصلاو ءاسنلا ةالص . طقف ةعبرأ لب : تلق . ةسمخ موثلا لكأ بانتجا . رشع ةعبرأ لب : تلق . رشع

 « نوعبرأ نيديعلا ةالص « ةتس فوخلا ةالص ء نوتسو ةسمخ ةعجلا . اثیدح نورشعو دحأ هيف لب : تاق . رشع

 دوج « نورشعو ةسمخ فودكلا « نوثالثو دعا ل نرو ةسخ ءاقستسالا « رشع ةسمخ رتولا

 مل: تلف . نوعبرأو دحأ ليلا مايق ىلع ضررحتلا « ةينامث ةراختسالا « نوثالثو ةنس رصقلا ‹ رشع ةمب را نآرقلا

 . رشع ةيفامث عوطتلا . ريغ ال اثیدح نوءبرأ كلذ عومجب نإ مث دجبتلا باب انه لب ناكملا اذه ىف ةراختسالا رأ

 لب : تلق .رشع ةعبرأ وسلا « نورشعز ةتس ةالصلا ىف لمعلا « ةعست ةكم دجسم ةالصلا « نورشعو ةتس لب « تلق

 جا « ةرشع رطفلا ةقدص « رشع ةئالثو ةثام ةاكزلا « نوسمخو ةعب رأو ةئام زئانجلا « ةلس مأ ثیدح رشع ةسمخ

 ديصلا ءازج « طقف رشع ةتس لب هاو ال : تاق . نوعبرأ راصحالا « نوعبرأو نانثا ةرمعلا « نوعبرأو ناتئام

 موصلا ؛ نورشعو ةعبرأ ةئيدملا لضف « نوئالثو نانئا همیاوتو مارحالا « اضيأ رشء ةتس لب : تلق . نومبرأ

 ةلمج ناف . هنقتي ملو موصلا ررحي مل: تلف . نورشع فاکتعالا « ةتس ناضمر مايق « ةرشع ردقلا ةليل « نوتسو ةتس

 هتافف اثيدح نوسمخو سو ةئام ررکسلاب ةدنسلا تداحالا نم جحلا باتک هل وق ىلإ مایصلا باتک هلوق دعب ام

 ةعفشلا  رشع ةعست للا . نومستو دحأو ةئام عويبلا « طيرفتلا ةياغ ىف اذهو اثيدح نومیسو ةعبرأ ددملا نم

 ةثالث باوصلاو طلغ وهو هخسلام هريغ ىف تيأر اذك : تلق . نومال ةلاوحلا « نورشعو ةعبرأ ةراجإلا , ةثالث

 نوئالث طقف ةعرازملا لب : تلف . نورشعو ةعست برشلاو ةعرازملا « رشع ةعبس ةلاكولا « ةينامث ةلافكلا « ثيداحأ

 00 ةمزاللاو صاخشالاو نوبدلا ءادأو ضارقتسالا « نورشعو ةعست هددع ىذلا وه ب رشلاو « اثيدح

 نهرلا «نورشعو ةلال ةكرشلا « نوعب رأو ةسمخ لب : تلق . نومیرآو دحأ بضغلاو ملاظملا « رشع ةسمخ ةطقللا

 . نوسمخو ةينامب < تادابشلا « نوتسو ةعست ةيهلا  ةسمخ لب : تلق , ةتس بتاکلا « نوثالثو ةعبرأ قتعلا « ةينام

 اياصولا « نورشعو ةعبرأ طورشلا « طف نورشع لب : تلق . نورشعو نانئا حاصلا  نوسمخو ةتس لب : تاق

 ةينام سفلا ضرف « نوعبرأو نانا دابجلا ةيقب «نوسمخو ةسمخو ناتام ريسااو داهجلا «نوعبرأو دحأ فقولاو

 «طقف اثيدح نوعستو ةعبرأو نانئام هئيداحأ ةدع سخلا ضرف هلوق ل ىلإ دابإلا باتك هلوق نه : تلف . نوسمخو
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 اثيدح نورشعو ةينامث لب : تلق . نوتسو ةئالث ةعدارملاو ةيرجلا . اثیدح نوتسو هنالث وف سا ضرف امأو
 ةئام یزاغلا دعب رغآ ءزج اثيدح نورشعو ةا ةئاعبرأ یزاذلار ءاببنالا . ناثیدح و نانئام قلخلا دب . طقف
 .نوعبرأو ةو ةئام ريرحتلا ىلع هشيداحأ ةدع امنإف قلا ءدب اماف ريرحت لصفلا اذه ىف عقب مل: تاق ٠ ةينامو
 ةئام ليئارسا ىنب نع ركذ ام هرخآو (احون انلسرأ دقلوإ> لجوزع هللا لوق باب هلوأو ءابنالا ثيداحأو اثيدح
 نوسخو ةئام ةوبنلا تامالع هيفو بفانلا. اثیدح نوعبرأو ةتس هيلي امو ليئارسا ىنب رابخأ . اثیدح رشع دحأو

 اثيدح نورشع ةيلهاجلا رابخآ نم هيلي امو ةبعكلا نايفب . اًميدحنوتسو ةسمخو ةثام راب ىنلا باع لئاضف . اًثيدبح ٠
 یزاغلا . اثيدح نوسیزانلا ءادتبا ىلا ةرجحلا .اثيدح نوعب رأو ةتس ةرجما ءادتبا لا هتريسو 2 ىلا ثعبم
 هوعبتاو لجرلا اذه رك ذ ام نيب میظعلا توافتلا اذه ىلا رظناف . اثیدح رشع انئاو ثيدح ةئاهعب رأ ةافولا رخآ ىلا
 ريغ نم اثيدحنوتسو ةسمخو ةناعبرأ وه لب : تلق . نومبرأو ةئايسمخ ريسفتلا . لصال: نم هتررح ام نيبو هيلع
 : تاق . امدح نومبرأو ةعبرأو نائئام قالطلاو حاكنلا . اثيدح نونان و دحأ نآرقلا لئاضف . تافوقوملاو قيلاعتلا
 رابظلاو علخلا هعمو قالطلاو . اثیدح نونو ةثالثو ةئام وهف هدحو جاکنا اماف رب رت ىلا اضدأ لصفلا اذه جاتو
 نومسآ باوصلا:تلق . اید نوعبس ةمعطالا اثدح نو رشعو نانثا تاقفنلا . اثیدح نونامتو ةئالث ددعلاو ناشاو
 قءلاعتلا نم كلذ ريغ هیفو ثيداحأ ةعست لب : تاق . اثيدح رشع دحأ ةقيقملا . نيسلا ىلع ةانثا! ءاتلا ميدقتب
 ائيدح نوثالث ىحاضالا . اثيدح نوتسو ةتس یا لب : تلق , اثيدح نوعست هريغو ديصلاو حأابذلا . ةعباتملاو
 سايللا نوميرأو دحاىضرملا . نورشعو ةئام سابللا . اثيدح نوعبسو ةعست بطلا امدح نوتسو ةسمخ ةب رشالا
 قلعتب ام رکذف یضرلا باتک ةيرشآلا دعب حیحصاا لصأ ىف ىذلاو خسن ةدع ىف هتيأر اذكه : تلق . ةئام اضيأ
 مدقتب اثيدح نوعستو ةعبس هتدعو بطلا باتك لا 2 اثيدح نوعبرأ هب دعو یضرطا لاوحأو ضيرملا باوشب
 ةنيزلاو سابللا تاقلعتم ركذف سابللا باتك لاق مث نيمسفلا ىف نيسلا ىلع ءاتلا مدسقتب و ةسعبس ىف ءابلأ ىلع نيسلأ
 .اعفار دجسملا ىف عاجطضالا ثيدح هرخآو باودلا ىلع فادترالا ىف ثيداحأب همتخو كلذ ىف ندبلا لاوحأو
 دقو اثيدح نوسمخو ةتسو ناتئام بدالا باتک . اثیدح نونامثو نانئاو ةئام هتدعو یرخالا ىلع هيلجر یدح]
 تارعدلا ٠ مف نيسلا ميدقتب وهو نوعبسو ةعبس ناذئتسالا باتك . رركملاو قلاعتلا نع جراخ یهو امت ررح

 ثيدح ةئام قاقرلا باتك . لاق < ثيداحأ ةتسو ةلام وه : تلق . نوثالث اأ تاوعدلا نمو نوعبسو ةتس
 مدسقت دقف رانلاو ةنجلا ةفص امأو قاقرلا بانك نم لكل : تاق . نوسمخو ةعيس رانلاو ةنجلا .رشع ةتس ضوحلا
 ةمبرأ كلذ ىلع دازف هتررح دقو اید نوعبسو ةئالثو ةئام ركذ ام ىلع قاقرلا ةدعو قلا .دب ىف اهرک ذ
 وه امنإو اخ وهو خسآ ةدعق ره اذک : تاق . نوئالث و دحأ روذنلاو نام الا. نورشعو ةينامث ردقلا « ثيداسأ
 اش دح نومرأو ةسمخ ضئارفلا . ایدح رشع ةينأمث لب : تلق. اثيدبح رشع ةسمخ نيولأ ةرافک . نونامثو دحأ
 ةعبرأ تابدلا . نوسمخو نانثا ةيراحا . نوئالثو ناتا لب : تلق . نوثالث دودحلا . نوءب رأو ةئس : لق
 نورشعو ةلالث ليلا كرت . اثيد> رشع انثا لب : تلق . رشع ةثالث هارک الا .نورشع نيدترملا هباتقسا . نوسمخو
 ماكحالا . ناثيدحو : تلف . نونامث نقفلا . ةثالثو : تلق . اثیدح نوتس ريتا . نورشدو ةينامث لب : تاق
 رشع ةعسا دحاولا ريخ ةزاجإ قاعملا ريش ند نورش» لب : تماق . نو ردع و انا ىلا ۰ امدح نونادثو نانثإ
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 باتكلا رخآ ىلا ديح وتلا . اثيدح نوعستو ةينام لب : تلق . نوعستو ةئس ماصتعالا . نورشعو نانا لب : تلف

 فال آ ةعبس هتنقتأو هتررحام ىلع تاعباملاو تاقلعملا ىوس رركملاب هثيداحأ عيمجف : تاق . اثيدح نوعستو ةئام

 ةمصعلا ىعدأ ال ىننأ ىلع اثيدح نورشعو نانئاو ثيدح ةئام هوركذام ىلع داز دقف اثيدح نوعستو ةعبسو ةناماث و

 بيت رتىلع تاعباتملاو قيلاعتلا نم هيفام ددع اذهو هقفوملا هاو هلدبجال نم دبج اذه نكلو وسلا نم ةمالسلا الو

 نمو ةرشع قيلاعتلا نم هيف ناميإلا : عضاوم ةتس تامباتلا نمو نائيدح . تاقلعلا نم هيف ىحولا ءدب قبس ام

تملانمو نورشعو ةتس قيلاعتاا نم هيف ءوضولا .ةثالث تاعباملا نمو نورشع قيل اعتلا نم هيف معلا : ةتس تاعباتملا
 تاعب ا

 مميتلا . نانثا تاعب اتملا نمو ةتس قيل اعتلا نم هيف ضیا . نانا تاعباتملا نمو ةرشعقيلاعتلا نم هيف لسفلا . ةعست

 ةلبقلا . اثادح رشد ةسمخ قيلاعتا نم هيف باشلا ىف ةالصلا . قلعم ثيدح هيف ةالصلا ضرف . هلال قيل اعتلانم هيف

 ةالصلا تیفاوم. نانا قيلاعتلا نم هيف ىلصملا ةرتس .رشع ةتس قيلاعتلا نم هيف دجاسملا ثيداحأ ةتس قيلاعتلا نم هيف

 نم هيف ةعامجا الع ةمبرأ قيلاعتلا نم هيف ناذالا . ثيداحأ ةثالث تاعب انملا نمو نوثالثو ةسمخ قيلاعتلا نم هيف

 هيف فوفصلا .رشع دحأ تاعباتملا نمو ةعست قيلاعتلا نم هيف ةمامإلا .ةعب رأ تاعباتملا نمو ثيداحأ ةرشع قيلاعتلا

 نانثا تاس اتلا نمو ةثالث قیل املا نم هيف ةالصلا ىف ةءارقلا . ةينامث قيل اعتلا نم هيف ةالصلا حاتتفا. ةثالث قيل اعتلا نم

 نم هيف موثلا لكأ بانتجا . ةعبس قيلاعنلا نم هنم ةالصلا ءاضقنا . ةعست قيلاعتلا نم هيف دمشنلاو دوجسلاو عوكرلا

 ةالص ةسمخ تاعباتملا نمو ةرشع قيلاعتلا نم هيف ةعمجا . ةدحاو ةعباتم هيف ناییصلاو ءاسنلا ةالص. ةعبرأ قيلاعتلا

 ةتس قيل اعتلا نم هيف ءافستسالا . قلعم ثيدحدهيف رتولا . ةثالث قيل امتلا نم هيف نيديعلا ةالص . قلعم ت.دح هيف فوخلا

 قيلاعتلا نم هيف نآرقلا دوج . نانثا تامباتلا نمو ةرشع قيلاعتلا نم هيف فوسكلا . دحاو ثيدح تاعب املا نمو

 عوطتلا . ةعبرأ تاعباتلا نمو ةتس قيل اعتلا نم هيف دجبتلا . ةتس تاعب اتملا نمو ةينام قيلاعتلا نم هيف رصقلا. نانثا

 .ةسمخ قيلاعتلا نم هيف ةالصلا ىف لمعلا . دحاو قيلعت هيف ©« ةالصلا. ةسمخ تاعب اتملا نمو ةتس قيلاعتلا نم هيف

 ةاكرلا ةيفامث تاعباتلا نمو اًيدح نوعبرأو ةينامت قيلاعتلا نم هيف رانج لا . ةدحاو ةعباتمو دحاو قيلعت هف وسلا

 ةعبرأ تاعباتلا نمو نوسمخ قيلاعتلا نم هبف جحلا . ةعبس تاعب املا نمو انیدح نوعبرأو ةعبس قیلاعتلا نم هيف

 . قلعم دحاو عضوم هيف ديصلا ءازج . ناثيدح قيلاعتلا نم هيف راصحإلا . ةسمخ قيلاعتلا نم هيف ةرمعلا . رشع

 . ةثالمث تاعباتملا نمو ثيدح قلاعتلا نم هيف ةنيدملا لضف . ةسمخ تاعباتلا نمو ةعبس قيلاعتلا نم هيف مارجإلا

 قيلاعتلا نم هيف عووبلا . ناتعباتم هيف ردقلا ةليل . ةعبرأ تاعباتملا نمو نوثالثو نانثا قيلاعتلا نم هيف موصلا

 قیلاهتلا نم هيف ةلافكلا . ةعيس قیلاعتلا نم هيف ةراجالا . ةثالث قیلامتلا نم هيف ملسلا ةثالث تاعباتلا نمو نوسمخ

 نم هيف برشلا . ةينامث قیلاعتلا نم هيف ةعرازملا . ناعوضوم تاعباتلا نمو ةثالث قيلاعتلا نم هيف ةلاكولا . ناثيدح

 قيلاعتلا نم هيف ةطقللا . ةينام قالاعتلا نم هيف هعمامو ضارقتسالا . دحاو عضوم تاعباتملا نمو ةسمخ قيلاعتلا

 نمو رشع ةعب راقیلاعتلا نم هيف قتعلا . ناثیدح قيل اعتلا نم هيف ةكرشلا . ةنسقیلاعتلا نم هيف بصخلاو ملاظملا . ةعبرأ

 قيلاعتلا نم هيف تادابشلا . نورسشغوةعب رآ قيل اعتلا نم هيف ةبملا . ناثيدح قيل اعتلا نم هيف ةبتاكملا . ةعب رأ تاعباتملا

 اياصولا . ةعبرأ تاعباتملا نمو نورشعو ةعبرأ قیلاعتلا نم هيف طورشلا . ةرشع قيلاعتلا نم هيف حاصلا . ةعبس

 نوتسو ةتس قالاعتلا نم هيف سلا ضرفو دابجلا . ناعوذوم تاعباتملا نمو رشع ةعبس قىل املا نم هف فقولاو



 دحأ تامباتملا نمو نورشعو ةسمخ قیلاعنلا نم هيف قلخلا ءدب « ةثس قيلاعتلا نم هيف ةيزجلا . ةينامث تاعباتملا نمو

 هيف ةوبنلا تامالعو بفانملا . رشع ةعبس تامباتلا نمو نورشعو ةعبرأ قیلامتلا نم هيف ءايبنالا ثيداحأ . رشع

 نمو اثيدح نوثالثو ةعبس قيلاعتلا نم هيف ةباحصلا لئاضف . دحاو عضوم تامباتلا نمو رشع ةسمخ قيلاعتلا نم

 هيف ريسفتلا .نورشع تاساتلا نمو اثيدح نوعسلو ةعبس قءلاعتلا نم هيف یزاغلا رخآ ىلا ةريسلا . ةتس تام تملا

 تاعباتلا نمو ثيداحأ رشع قیلاتلا نم هيف نآرقلا لئاضف . رشع ةعبرأ تامباتملا نمو نوتسو ةعست قيلاعتلا نم
 نورشعو ةعبرأ قیلاعتلا نم هيف هعمامو قالطلا « ةينامم تامباتلا نمو نوثالثو ةعبس قيل اءتلا نم هيف حاکنلا. ةعبس

 ةقيقعلا . اثيدح رشع ةسمخ قیلاهتلا نم هيف ةمعط لا . ةثالث قل اعنلا نم هيف تاقفتلا. ةعبرأ تاعب اتلا نمو اثيدح

 قیلاعتلا نم هيفىحاضالا . ةمست تاعباتملا نمو رشع ةثالث قیلاعتلا نم هيف ديصلاو حابذلا . ةعبرأ قیلاعتلا نم هيف

 هيف بطلاو ضرللا ةرافك. ةسبخ تامیاتلا نمو رشم دحأ قيلاعتلا نم هيف ةب رشالا . ةعبرأ تاعباتملا نمو ةرشع

 ةتس تاعباملا نمو اثلدح نوثال قيلاعتلا نم هيف سايللا . ةينامث تاعباتلا نمو نورشعو نانثا قيلاعتلا نم

 نم هيف ناذئتسالا . اثيدح رشع انثا تاعباتملا نمو اثيدح نوتسو ةثالث قيلاعتلا نم هيف بدالا . اثيدح رشع

 قاقرلا ةسمخ تامیاتلا نمو نوثالثو ةعبرأ قیلاعتلا نم هيف تاوعدلا.رشع ةعبرأ تاساتلا نمو رشع ةتس قيلاعتلا

 ةرافكو روذنلاو نامی الا . ةعبرأ قیلاعتلا نم هيف ردقلا .رشع ةعبرأ تاعب اتلانمو نورشعو ةينامث قيلاعتلا نم هيف

 نم ةيف دودحلا. ناثيدح قيلاعنلا نم هيف ضئارفلا ؛ رشع ةثالث تاعباتملا نمو نورشعو دحأ قبل اعتلا نم هيف نيدلا

 نیدت رمل ا ةباتتسا دحاوعضوم تاعبانلانمو ةينامث قيلاعتلا نم هيف تايدلا رشع ةثالث تاعباتملا نمو ةرشع قيلاعتلا

 نم هيف ريبعتلا . ةثالث قيلاعتلا نم هيف ليحلا كرت . ةثالث قيلاعتلا نم هيف هاركإلا دحاو . ثيدح قيلاعتلا نم هيف

 نوثال قيلاعتلا نم هيف ماكحألا . اثيدح رشع ةعبس قيلاعتلا نم هيف نتفلا . ةتس تاعباتملا نمو رشع ةسمخ قيل اعتلا

 هيف ديحوتلا . ةثالث تاعباتملا نمو اثیدح نورشعو ةسمخ قيلاعتلا نم هيف ماصتعالا . ةثالث تاعباتملا نمو اثيدح

 دحاو ةئاعلثو فلأ قيلاعتلا نم باتكلا ىفام ةلمجف م ثيداحأ ةسمخ تاعباتملا نمو اثيدح نوسمخ قيلاعتلا نم

 نم ولو باتكلا ىف جرخت مل ىتلا نوتملا نم هيف سيلو هنوتم لوصأ بانكلا ىف جرخم رركم اهرثكأو اثيدح نوعبرأو

 هيف ام ةلجو هنع قلع نم ىلا ديفاسألا ةلصتم فیطا درفم باتک ىف اهتدرفأ دق اثیدح نوتسو ةئام الإ ىرخأ قيرط

 رركملاب اذه ىلع باتكلا ىف ام عيمجف اثيدح نوعبرأو دحاو ةئائلث تاياورلا فالتخا ىلع هيبذتلاو تاعباتملا نم

 نف نيعباتلا نع تاعوطقملاو ةباحصلا ىلع تافوقوملا نع جراخ ةدملا هذهو اثیدح نونامثو نانثاو فال ةعست

 ىراخبلا حيحص ىفام ةدع نم هتررح ىذلااذهو قيلعتلا قيلعت باتك ىف كلذ عیمج لصو تبعوتسا دقو مدعب

 ناعتسملا هاو أطخلاو وبسلا نم ةمصعلا مدعب رقم انأو هيلا ىنمدقت نم مع ال هب هللا حتف غلاب ريرحت
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 ركذ

 مالک نم اصخلم ةروك ذملا باوبآلاب روكذملا بیترثلا ةبسانم

 هتح رب هللا هدمغت ىنيقابلا رع صفح ىبأ مالسإلا خيش انخيش
 ضهب نم ىحولا ءدب نال یحولا ءدب باتك لقي مو ىحولا .دب فيك هلوقب ىراخبلا أدب هنع هللا ىضر لاق

 باوب لا مأ وپف هنم مسقنب هدعب ىتأي باب لك نال باب نم هادرع امن هنأ یل ربظيو : تلق .ىحولا هيلع لمتشي ام

 ناميإلا فرع هنمو « تالاسرلا تءاجو عئارشلا تماق هبو ‹ تاريخلا عبنم هنال همدقو لاق « اهل ايسق نوكي الف

 ناميإلا باتک دعب ركذف ناسلالا قلخو ةيبوبرلاو ةءارقلا نم ناميإلا ىضتقي اب كلي ىنلا ىلإ هلوأ نکو مولعلاو

 الو ةالصلا ةيئدبلا لامعالا لضفأر لمعلا نوكي معلا دعب و ملعلا باتكب هبقمف مواعلا فرشأ ناميإلا ناکو مولعلاو

 ريغ ىلإ ابارت الو ءام دجب ۸ نم عنصي امو « ابسانجأو ابعاونآ ركذف ةرابطلا بانك لاقف ةرابطلاب الإ ابل] لصوتپ
 ءاج ام بیترت ىلع ةاكرلا باتک مث ابعاونأو ةالصلا باتك مث ءاسنلا هب درفنت امو ءاسفلاو لاجرلا هيف كرتشب ام كلذ

 ىف ةياورلا تفلتخا اذدكو رخآلا لبق |بآ جحلاو موصلا ىف خسنلا تفاتخاو . سمخ ىلع مالسإلا ىب : ثيدح ىف

 زاني جح نم بلافلا ىف ناكو « !هیب قلعت امو ةرمعلاو جحلا ممیل كسانملا بانکی جملا نع مجرتو ثيداحألا
 ةاكرلا هييقمت ىف لاقي نأ ىل ربظ : تلق . ةئيدملا مرحب قلعتي امو عي ىنلا ةرايزب قلعتي ام ركذف ةفب ملا ةئيدملاب

 الو جحلا مث ةاكرلا مث ةالصلا رکذف كلذك ابتر اعم ةيلام ةيئدب و ةضحم ةيلامو ةضحم ةيندب تناك امل لامعالا نأ جحلاب

 نم هنال هرخآ انار هرکذب بقع سمخ ىلع مالسالا ىنب رع نبا ثيدح ىف روكذملا سماخلا نكرلا وه مایصلا ناك
 ىذلا بيترتلا لع دمتعآ ناك ول الو هرخأ اذبإف دا لمع ال سفالا لمع هنك.! اضيأ المع ناك نإو كرتلاو كورلا
 رهو مايصلا ىلع جحلا مدقتب ثيدحلا هنع ىور نم ىلع ركنأ ربع نبا نال جحلا ىلع مايصلا مدقل رع نبا ثيدح ىف

 نع هين هغلبپ لو ىنمملاب هنع ىور یوارلا نأ ىلع لوح كاذف كلذك ىرخأ قيرط نم رمع نبا نع درو ناك نر

 ركذو عوببلا باتك لاقف قلا عم دبعلا ةلماعم اهدعب و قلاخلا عم دبملا ةلماعم ابلك مجارتلا هذهو لعأ هاو كلذ

 عيب ىه ىلا ةعفشلا ركذف ايربق عقب عيملا ناكو سا وهو صوصخم هجو ىلع نيد عيب مث نایعالا عويب مجارت

 ىف امأ نيبناجلا دحأ نم نبغ هيف عقب دق كلذ ناكو یربقلاو ىرايتخالا نيدلاو نيعلا عوبب ىلع مالكلا مت الو ىربق

 ایه-حآ نييعت الو سلجنا ف ضبف امیف بحي ال نينيد ىلع عقي ام عويبلا ىف ناكو دقعلا سلجم ىف وأ دقملا ءادتبا
 مط رأ ةمذ ىلإ ةمذ مط ىضتتمتي ام اهفدرأ ةمذ ىلإ ةمذ نم نيددلا لاقتنا ايف ةلاوحلا تناكو اهركذف ةلاوحلا وهو

 ةلكولا تناك لانا ظفح یه ىتلا ةلاكولا ركذف ظفحلل عرش نامضلا ناكو نامضااو ةلافكلا وهو ةقلعلا هب .ظفحت ءىش

 ضرالا تاقلعتم ايف ركذو ةءرازملاو ثرحلا باتك لافف هنا ىلع لك وتلا هيف ام اهفدرأف ىدأ ىلع لكوت اهف
 هيف ال ضارقتسالا باتكب هبقعف قافترالا عقب كلذ نم شک, ناكو « كلذ عیاوت و برشلار سرغلاو تاوملاو
 تالماعلا تمت ايلف ءافرالا ةلماعب مالعالل هنذإب الإ لمعي الو هديس لام ىف عار دملا ركذ مث قافرإلاو لضفلا نم

 ةنامالاب ديلا عضو طاقتلالا ناكو « طاقتلالاو ةمزاللاو صاخش؟۱ ركذف تاءزانم نم ايف عقي نأ دبال ناك

 ركذف يع رش قح وهو رهاظ بصغ هيف نظي دق اع هبقعو بضنلاو قلا وهو ايدعت دياأ عضو هدعب رکذف ةيعرشلا
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 كلذ ىف ركذو قيرطلا ىف رابألاو ةينفآلا ف سولجلاو قيرطلا ىف رخلا بصو راجلا رادج ىف بشحخلا عضو
 ةماعلا هکرتشلا قوتحلا دعب ركذ مث هبحاص نذإ ريغب یهناا مجرتف یمن كلاتشالا ىف عقي دقو ةكرتشملا قوقحلا

 قلعتب اثیش ركذ یا ملاصم ىف تالماملا هذه تناك نا الو ابعیرافتو ةكرشلا باتك ركذف صاخلا كارتشالا

 هفدرأ نهارلا ةبج نم مزال نهترملا ةبج نم زئاج وهو ةبفر كف ىلإ جاتحي نهرلا ناكو نهرلا یهو ةلءاعملا'لاصمب
 نم قتعلا تاقلعتم ركذف دبملا ةبج نم ال ديسلا ةبج نم راج هيلع بل ىذلا كلملاو ةبقرلا كف وه ىذلا قتملاب
 ىلاعت هلوقل ءاتيإ ىعدتست ةباتكلا تناك الو ممتابناكمو مهماكحأو قيقرلا ىلإ ناسحإلا دلولا مأو ءالولاو ریبن
 كلم لقن ةبحلا تناك الر « ىقرلاو ىرمعلا اعم رك ذو ةبحلا باتكب هفدرأف ( مات 1 ىذلا هللا لام نم موتآو )

 هوجولا ىلع كلملا لاقتناو تالماعملا تمت الو ةحيدملا ةءراعلا وعو ضوع الب ةعفاملا لقب هفدرأ ضوع الب ةيقرلا

 ابف عقي دق تانيبلا تناك الو تادابشلا باتكب هفدرأف دابشإلا ىلإ جاتحيف عزانت هيف عقب دق كلذ ناكو ةقباسلا
 حلصلا باتک مجرت ضراعت الب عقی دقو احلص ىضتقي دق ضراعتلا كلذ ناكو تالکشلا ىف ةعرقلا مجرت ضراعت

 ةافولا دعبو ةايحلا ىف نوكت دق طورشلا تناك الو « تالماعملا ف طو رشلاب هبقع طرسشلا هيف عدي دق حاصلا ناك الو
 ابفدرأ قلخلا عم تالماعملاب قاعتي ام مث قلاخلا عم تالماعملاب نعني ام ىسهتنا الف فقولاو ةيصولا باتك مجرت

 لالذإو ىلاعت هللا ةملك ءالعإ لصح هب ذإ دابجلا بانک مجرتف باستكا عون اهيفو قلاخلا ةلماعم نيب ةعماج ةلماعمب

 أدبو مماماک ىف بييختلاو لوقنلاو راقملا مهاومآ ةمينغو مديبعو مهنايبصو مهئاسن ميقافرتساو میلتقب رافكلا

 هنم بیرقو لاتقلا دنع طنحتلا باب مجرتف لنقلا ىف هسفن دمی نأ ىغبني دهاجلا نا یضتقی ام رکذ مث داهم لا لضفب

 ةيصوصخ هل ام ناويحلا نم ركذ مث ليخلا بوكر ىلإ جاتحي ةعيلطلا ناكو ةعيلطلا وهو ودعلا یخ ىنأيل بهذ نم
 دامجلا ىف ءاسفلا لاوحأ مجرتف اعبت مبعم ءاسنلا نوكي دقو لاج رال بلاغلا ىف دابجلا ناكو هتقانو زب ىنلا ةلذب وهو

 مجرتف ةماعلا هتثعب راثآ نم كلذ لک و لاتقلا لبق ءاعدلاو اهتُديهو برهلا تال آ اهنمو دابجلاب قلعتي ام قاب ركذو

 مامإلا مزع مجرتف ةفاطلا بسحب وه امن دابجلا ىف سانلا ىلع مامإلا مزع ناكو مالسإلا ىلإ سانلا مقل ىلا ءاعد

 مامإلا ناكو لئاعجلا مجرتف لمج يغب وأ لمعي نوكت دابجلا ىف ةناعتسالا تناكو كلذ عباوتو نوقیطب اف سانلا ىلع

 رصن نم قح ىف اس الو لكوتلا نم عنمت ال ةردابلا تناكو غرفلا دنع ةردابملا مجرتف موقلا مامإ نوكي نأ ىغبفي

 بادآ ركذ مث وزغلا ىف دازلا لمح مجرتف لک وتلا ىف حدقي ال بابسالا ىطاعت نأ ىلع هتردابم ركذو هركذف بعرلاب
 نوكي ةرات ةرافكلا نم ذخوي ام ناكو سلا ضرف مجرا ةمينغلا موعم نوكت دق دابجلا نم نومداتلا ناكو رفسلا

 نم رذحلاو دبعلاو ةعداوملاب قلغتت مجارت ركذ م ةمذلا نهأ لاوحأو ةيزجلا باتك ركذف ةحلاصملاب ةرمو برحلاب

 . قلا هدب تالماعملا هذه دعب ركذف ىحولا ءدب هيلع مجرتملا ىحولا نم ابلکو ثالثلا تالماعملا تمت الو ردغلا

 ركذي نأ دارأف سفللا قاهز] ىلع لمتش دابجلا نإ |! دبجلا باتک بقع قاخلا هدب ركذ امن هنأ ىلإ ربظ و : تاق

 نيتللا رانلاو ةنجلا ركذ هتبسانم نمو . یهتنا دحال دولخ ال هنأو ءانفلا ىلإ الآم نأو تائدحم تاتولخلا هذه نأ

 لبق باودلا قلخ ناك الو نجلا ركذ مث اهلهآ ممنال رانلا ةفص بقع هدونجر سيلبإ] ركذ بسانو امہ اإ قالا لآم

 هنأو ىف هدنع هنال نيئرقلا اذ مهيف ركذو هدقتمن ىذلا بیت رلا ىلع ابن ايبن ءايبنالا مجرتو مدآ قلخي هبقع مدآ قاخ
 هلوق ركذو ءالتبالا ةبسانم نم امهنيي ال فسوي دعب بويأ ةمجرت ركذو مهاربا ةمجرت دعب هجرت اذهو مهاربا لبق
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 بیصف هل ىولب كلذ ناکف توحلا همقتلا سلوي نال سا وب ةصق دعب رحبلا ةرضاح تناك ىتلا « ةيرقلا نع مانو إل

 ىف هدنع هنال امإ ناملس دمب نامقل ركذو بذعف ىدعت نم مهنمو . اجنف ربص نم مهنمف ناتيحب اولتبا كلو أر اجنف

 بئاجملا قه هاتشآ ءاین الا دعب رکذ مث مث ةيبن هدنع ابنال ميم ركذو مالسلا هيلع دواد عابتآ ةلمج نم هنال امإو

 شرقب أدبو كلذ عم ءايبنأب اوسيل مهنأو ةمالا هذ ةقاعتملا بقانلا و لئاعفلا ركذ مث ليئارسا ىنب نمز ىف ةعفاولا

 ركذ مث رافغ نم لس نم لوأ هنال رذ ىبأ مالسإ هنم ابيرق ركذ ارافغو مار كذ ااو باتكلا لزنأ مهناسلب نال

 ىلإ اوقبسو هوعبتا نيذلا نویلسلا ناك الو هبامصأ لئاضف مث مالسالا ىف توبن تامالعو هلئامثو علم ىنلا ءامأ

 قيدصلا ركب وبا ارو نررجا ملا بقانم مجرت قبسلا ىف نومدقم نورجابملاو راصنالاو نورجاملا 7 مالسإلا

 هللا ةيلك ءالعإ ىف مريس قايس ىف ةياحصلا بقانم ركذ دعب عزش مث مہاثاضفو راصن الا بفانم مهعبتأ 0 > مرکذف

 يلب ىنلل نیکرشلا ىذأ ركذ مث ةيلهاجلا تلازأ ىتلا ةثعبلا لبق ةيلماج لا لاوحأ نم ءايشأ الوأ ركذف مييبن عم ىلاعت

 كلذ ديغو ءارسإلا لاوحأو ةشبحلا ىلإ ةرجهلا مث ةشبحلا ىلإ ةرجملا لبق كم قلب ىنلا لاوحأ ركذ مث هباحصأو

 ىف ةمالسلاب الؤافت مالس نبا مالسإب أدبو هدنع حصام بوترت ىنع یزاغلا قاس مث ةنوبنلا ةنيدملا ىلإ ةرجحلا مث

 الإ هلي ضيق امو هتافوو 2 ىنلا ضع مث عادولا ةجح مث دوفولا ركذ ايارسلاو یزاغلادار] دعب مث یزاغلا

 نآرقلا لئاضف كلذ بقع ركذ م ريسفتلا باتكب كلذ بقعاف هلوزن لك دق هباتکو ةيقن ءاضیب ةلماك هتمیرشو
 ظفح هب لصع ماكحالا ريرقتو ییسفتلار ظفحلا نم ةنسلاو باتكلاب قلعت ام ناکو هتوالت بادآو هتاقلعتمو

 لسنلا هب لصح ام كلذ بقعأ ةربتعملا ةايحلا لصحت كلذيو , راصعالا ىلع ماکحالا رارمتساو راطقألا-ىف نيدلا

 نم هيف اب عاضرلاپ هبقعأ مث حاكنلا باتك لاقف ليزنتلا لاوحأ نوظفحي « ليج دعب ليج امم موقي قلا ةيرذلاو
 هوركملاو مارلا حاكتلاو ةرهاصملاب كلذ فدرأ مث لحي امو ءاسنلا نم مرحي ام ركذ مث هب ميرحتلا تاقلعتم

 ةرشع مث ةملولا لاوحأ ةيقب و حاکنلا ىف طورشلاو ةيلولار حاكنلا ىف فدلا برضو لولاو قادصلاو دقعلاو ةبطخلاو

 نیکرشلا حاكن دعب اروکذم هللا باتك ىف ءاليإلا ناك الو راثکلا ةحكنأ ركذ مث « قالطلا باتك هفدرأ مث ءاسنلا

 مث ةعجارلاو ددعلا رکذ مث ةدب زم ةقرف وهو ناعللا ركذ مث ةتقؤم ةقرف وهو رابظلا رک ذ مث هبقع ىراخبلا هركذ

 الو ةمملا ركذ مث دسافلا حاكنلاو ىغبلا ربم لاقف حيحصلا دقعلا عباوت نم غرف ال دقع ريغ نم ءطولا كح ركذ

 تضقنا الو اهركذ ةقفنلا وهو ارمتسم اقلعت جوزلاب قامت ما هماكحأ نم ناكو حاکنلاب ةقلعتملا ماكحالا تبتنا

 ركذف صاخ وه ام ةمعطالا نم ناك مث اهبادآو اهماكحأو ةمععالا باتک فدرأ ابلاغ تالوكأملا نم یهو تاقفنلا

 ناكو « ديضلا ماكحأ ركذف داصب ام حوبذملا نم ناكو « حالا ركذف حبذ ىلإ هيف جاتحم ام كلذ ناکو  ةقيقعلا

 تناكو ةبرشالا باتك لاقف براشملا اهقعت لك آملا تناكو یحاضالا باتک لاقف ةرم ماعلا ىف حبذي ام حبذلا نم

 باوئو ضرملا تاقلعت ركذو بطلا بانك لاقف بيبط ىلإ جات ام ندبلا ىف اهنم لصح دق تابورشملاو تالوک ملا

 تالوك أملا ىلع مالكلا ىضقنا الو « مرح و ابنم هركي امو قرلا نم زوج امو هب ىوادتي نأ زوح امو ضرملا

 ريثك ناكو هعاونأو بيطلاو كلذ ماكحأو ةنپ رلاو سابللا باتكب فدرأ اهنم دلوتملا ءادلا ليزي امو « تابورشملاو
 حتفل ابيس ناذئتسالاو مالسلا ناك الو ناذئتسالاو .ةلصلاو ريلاو بدالا بانکی اهفدرأف سفنلا بادآب قلعتي اهنم

 الو رافغتسالا ركذ ةرفغملا ببس ءاعدلا ناك الو ةيولعلا باوب9لا حتف یه ىلا تاوعدلاب اهفدرأ ةيلفسلا باوبالا
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 ءاعدلاو رک دلا ناك الو ةذاعتسالاو اهریغو ةتقوملا راک ذالا رکذ مث ةبوتلا باب لات بونذلا مد اببس رافذتسالا ناك
 هللا فيرصتب ابلک رومالا نأ نيبي ام ركذ مث ةمايقلا موي لارحأ نم اریشکو دهرلاو ظعاولا ركذ ظاعتالل ايبس
 رذنلا ناك روذنلا باتك لاق ةروذنملا ءایشالا هيلع لاحت دق ردقلا ناك الو هلاوحأ ركذو ردقلا باتك لاقف ىلاعت
 لاوحأ تم الو ةرافك-لا باتک لاقف ةرافكلا ىلإ جاتحت روذنلاو ناعیالا تناکر ناءآلا هيلإ فاضأف ةرانک هيف
 ةبانج ريغب لاوحالا تمت الو هماكحأ ركذف ضئارفلا باتك لاقف توملا دعب مهلا وحأ ركذ ايندلا ةايحلا ىف سانلا
 اذإ رفكيال دق دترملا ناك الو نيدترملا لاوحأ هرخآ ىف رك ذو دودحلا باتک لاقف سالا نيب ةعقاولا تايانجلا ركذ
 الو مرحي امو اهنم لحي امو لیلا رکذف ةعفاد ةليح هسفن ىف رمضي دق هرکساا ناكو هاركإلا باتك لاق اهركم ناك
 انلعج امور ىلاعت هللأ لاقو ربعملل ربظ نإ و یخ ام ابنال ايؤرلا ريمعتب كلذ فدرأ خم ام باكترا اهف ليحلا تناك
 نيذلا مف ماكحلا ىلإ ةيف عج ريام نتفلا نم ناكو نتفلا باتك هلوقب كلذ بقعأف ( سان ةنتف الإ كانبرآ ىلا ايؤرلا
 دق مكحلاو ةمامإلا تناك الو ةاضقلاو ءارمالا لاوحأ ركذو ماکح الا باتك لاقف ابلاغ ةنتفلا نيكست ىف نوعسب
 ةزاجإ ىف ءاجام لاق داحالا رابخآ ىلع بلاغلا ىف ماکلا رک رادم ناك الو ىنتلا باتكب كلذ فدرأ موق اهانمتي
 ركذو ةنسلاو باتکسلاب ماصتعالا لاق ةنسلاو باتكساا ىلإ جاتحت امك ماكحالا تناك الو قودصلا دحاولا ريخ
 ديحوت وه ارخآو الوأ ةمصملا لصا ناكو فالتخالا ةيهاركو داهتجالاو ةئسلاو باتكلا نم طابتسالا ماكحأ
 مجارت رخآ هلم اهتفخو نيزاوملا لق رسا نم حلفلا اهب ربظب ىلا رومالا رخآ ناكو ديحوتلا باتكب منن هلل
 امن » ثيدح أدبف نزوت مدآ ىنب لامعأ نأو ( ةمايقلا مويل طلا نیزاولا عضنو إل ىلاعت هللا لوق باب لاقف هب اتك
 « ىلاعت هلل ةصلاخلا ةينلاب ناکام ام لبقتي امن هنأ ىلإ كلذب راشأو نزوت مدآ ینب لامعأ ناب متخو,تاینلاب لامعآلا
 « ىظعلا هللا ناحبس هدمحو هللا ناحبس نازيملا ىف ناتق ناسألا ىلع ناتفیفخ نمحرلا ىلإ ناتييبح ناّبمأك ثيدح وهو
 فح هيف ناتفيفخ هلوقو ایمهاب] نمحرلا ةبحم امه ركذ ىلع ثح هيف ناتبيبح هلوقو فيفختو بيغرت هيف ناتملك هلوقف

 وهو مظع بولسآ ىلع ثيدحلا اذهب بیترلا ءاجو امهباوث رابظ) هيف ناتليقث هلوقو لمعلاب قلعتي ام ىلإ ةبسفلاب
 ةمايقلا موي ىلإ نيتملكلا نيتاه بار كلذ دعبو لات هناسل ىلع ركذلا ةفخو دبعلا رکذو قباس برلا بح نأ
 مالس ايف مهتيحتو مهلا كناحبس امف ماوعد ) ىلاعت هلرقل ةنجلا لهآ ءاعد مانخ ىف ءاج امهانعم ناتملکلا ناتاهو
 ( نيملاعلا بر هقدحلا نأ ماوعد رخآو

 . همركو هنمریخ هللا هازج بئاجعو فئاطل هيف ىدبأ دقلو اصخلم خيشلا مالك ینا

 ةمدقملا # 5٠ م



 — ج96 =

 مجعملا فورح بيترت ىلع اقلممو الوصوم ىراخبلا حيحص ىف یاحم لكلام ةدع

 ريركت الب هددع ةمص نيبتي هبو

 ريع هنکل هحرش ىف نيدلا ی خیشلا مزج كاذب و فالآ ةمبرأ هنأ لاقي لاق هنأ حالصلا نبا نع تمدق دقو

 : قفوملا هللاو هبراقي الو ردقلا اذه غلبي ال هنأ كل ربظیسو فال آ ةعبرأ وحن رركملا ريغب هيف ام ةلمجو هلوقب

 ديسأ « رشع ةعبس ىديملا هدعو اثيدح رشع ةتس ةثراح نب ديز نب ةماسأ « ثيداحأ ةعبس ءارقلا ديس بعك نب ىبأ

 ناتئام یراصن الا كلام نب نذآ  دحاو ثيدح یدنکسلا سيق ن ثعشالا  دحاو تیدح یراصنالا ريض نبا

 ىف عنص اک ادحاو اثیدح امهظافلآ تبراقت اذإ نيثيدحلا دعب هنال ةدعلا ىدينلا صقنو اثبدح نوتسو ةبناغ و

 ىف سنأ نع نیریس نإ دمحم ثبدح و ىلع نب نسحلا نم هل شلاپ هشآ دحأ نكي مل لاق ؛ سلأ نع ىرهزلا ثيدح

 ظفللا ىف امهفالتخا عم ادحاو اًثيدح نيثيدحلا نيذه ىديجلا هدعف مس هللا لو ۳ میهبشآ ناك ىلع نب نیسا

 بزاع نب ءاربلا « دحاو تبدح یلسالا سوأ نب نابهآ ٠ قفولا هللاو دع اف هدلقأ لف كلذ سكع هل عقيو ىنعملاو

 ةثالث یشبحا نذؤملا حابر نب لالب « ثيداحأ ةثالث یملسالا بيصحلا نب ةديرب « اثیدح نوئالثو ةينامث یراصنالا

 ةر 4 راج ء دحاو ثيدح یراصل الا سایش نب ساق نب تباث « ناثيدح یراعاا كاحضلا ع نب تائ < تیداعآ

 لفونلا معطم نب ريبج « اثيدح نوه: یراصتالا ور نب هللا دبع نب رباج « ناثرد> یفاوسلا ىراصنالا ةدانج نبا

 نب ةثراح « ثيداحأ ةينامث ىرسقلا هللا دبع نی بدنج ؛ ثيداحأ ةرشع ىلجبلا هللا دبع نب ريرج « ثيداحأ ةعست
 ىوزخملا بهو یآ نب نزح « اثيدح نورشعو نانثا ىسبملا ناعلا نب ةفيذح  تداحا ةعبرأ ىعازخلا بهو

 ةعبرأ یدسالا دليوخ نب مازح نب مكح « دحاو ثيدح رعاشلا ىراصنالا رذنملا نب تباث نب ناسح « ناثیدح
 ثرالا نب بابخ « ناثيدح ىرورخلا ديلولا نب دلاخ « ثيداحأ ةعبس یراصنألا بويأ وبأ ديز نب دلا « ثيداحأ
 اثیدح هل جرخأ ىراخبلا نأ فارطالا ىف یزلا ركذ ىعارخلا ىرافذلا ءامأ نب فافخ « ثيداحأ ةسمخ ىعازخلا

 یدیا موو ثيداحأ ةتس ىراصنألا عفار نب جدخ نب عقار « هتنبا دنسم نم وه امنإ هيلإ راشأ ىذلا ثيدحلاو

 ةعافر ناکو ةعافر هنبال لوقي ناك هنأ ىزانملا ىف دحاو تدح یراصل الا ىنالجعلا كلام نب عقار : اب دح طقسأف

 باحصأ هركذي مل ثيدحلا اذهو ةبقعلاب اردب تدبش ىنأ یترسیام : اردب دیشب مو ةبقعلا دوش عفار هوبأو اردب دبش

 نب عفار نب ةعافر « میطرش ىلع وهو ةمجرت اذه عفارل ىراخبلا لاجر ىف فنص نم درفأ الو میتک ىف فارطالا

 یراصن لا مقرأ نب ديز « ثيداحأ ةعست ىدسالا دليوخ نب مارعلا نب ريبزلا ء ثيداحأ ةثالم هلبق ىذلا دلو كلام
 باطخلا نب ديز « ثيداحأ ةسمخ ىنهجلا دااخ نب ديز « ثدداحأ ةينامث ىراصنالا تباث نب ديز . ثيداحأ ةتس
 ىدنكلا ديزي نب بئاسلا « ثيداحأ ةئالث ىراصنالا ةحلط وبأ لبس نب ديز « دحاو ثيدح هل ريع وخأ ىودعلا

 نب دعس ؛ اثیدح نورشع یرهرلا صاقو ىلأ نب دعس « دحاو ثيدح مشمج نب كام ن ها رس : ثيداحأ ةتس

 نب نايفس ؛ ثيداحأ ةثالث ىودعلا لیفت نب ورمع نب ديز نب درع. « اثيدح ن متسو ةتس ىردخلا ديعس وبأ كلام
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 عركألا نب ةيلس ؛ كثيداحأ ةمبرأ ىمرافلا نابلس « دحار ثيدح یضآآ صاع نب نابلس . ناثیدح یدزالا ريهز یآ

 نب ةر « دار ثيدح ىعازخلا درص نب نایلس 2 دحاو ثيدح ورع دلاو ىرجلا ةيلس 3 ادم نورشع ىملسالا

 « دحاو ثيدح ىلسلا ةليمج وبأ نيتس ؛ ثيداحأ 208 یرازفلا بدنج نب ةرجم ؛ دعاو ثيدح یلاوسلا ةدانج
 دعاسلا دعس نب پس « ثيداحأ ة ةعب رأ یراسنالا فيل نب لوس « شد +اسأ ةثالث ىراصنالا ةمثح یا نب لبس

 ثر لح ىراصنالا أ .ت أ ۳ شا نب دادش « دحار هاو لح ىز .اصنالا ناممالا ۳ لب ومس 3 اثر لوح قرا لنوحأ

 دحاو شما لو یوملا نایفس وب برع ن رخص 4 دحاو ثندح یردیعلا ةحلط ىلأ نب ناهع نإ ةييش « دارو

 يميتلا هلا دع نب ةحلط , ثيداسأ ةث الث ىلا ةمانج نب بعسلا : ثيداحأ ةثالم لهابلا ةمامأ وبأ نالجت نب "یدس
 ۳ قاع « ناثيدح یتعلا ةو ر نب م اع, دحا و ثددرح یراضت لا مفار نإ ربوظ <« ثيداحأ ةءبرأ ةرشعلا ديحأ

 مع ماه نب باطلا دنع 4 راما ؛ ثيدارحأ مست ىراصتالا تماعلا نب ةدايع « دحاو كي دح یزلا ورع

 « دحأو تدح قزأملا مس ن هللا ديعو اًثيدح يشع ةسمخ ر وأ ىأ نب هللا دبع : ثيداحأ ةسمخ رار هللا لوسر

 داور ن هللا ديع ۽ ناب دح داما تلاط 8 نا رفعچ نب هللا طبع « لاو كد دوس ریو نب اش نب هللا دبع

 م ةمعز ا ع فيداحأ قرع ىدساللا ما علا نب نوولا نب هللا دیه ء دعا و ثب رج یراسل الا ةبلعث نبأ

 . ناثيدح مالس نب هللا ديع «تیداحآ ةعسق زا معاع نب ديز نب هللا دبع ء دحاو كيدح ىدسألا دوسآلا
 نب یان رکب وبأ نام ی هللا درع + ايدح رقع ةعيسر ثيدح اتام ىمشاملا بلطخا دبع نب سابع ن هللا دع

 ن یر نب هللا دبع اه نوعیسو ناتتام ىودلا .باطخا نب رمع نب هللا ديع . ایدح نورشعو نانثا ةفاحق ىبأ

 3 ر ف ۵ ا لوح ید یس را نرس یرمش الا یء.وم و سذ# ن ر هللا لع ۾ اب دوس نورشعو ةتس املا

pet. 5 ۰هاج اروع  E 
 ak من دو و ان سس ا ار ا ن دوھم نإ 9 هی 4 ا ةعبرأ هم نباب فورعملا یدزالا

3 
 م وما 5 “® ۶ ۱۰۰ -.

 مي نا هللا سه وا ] 7 24 نی منا ةرهز نب مام نب هللأ تمت « ثيداحأ ةینام یزخا لذغم نب هللا ديع ؛ ا لوس

 را 0 : 09 5 5

 درسا ال دملا كب یآ نب نح لا دس « دحاو ثبدح یعازخلا ىزأ نب نجرلا دیه <« ناشدح ىمطخلا

 كد دف | .هشخداا اسوم ب و ن نحو 3 كوع + جاو تو نهرا دہ هاو ىراصنالا رج ن سبع وبأ

 نب نان , كيداحأ هرس ةرشلا دج يرهزلآ ةرهز نب تراخا دبع ن فرع دبع ر فوع نب نحرا ديع :دحاو 5 ۳ 3

 یه متاح نم دع ۾ ب داحأ :N فر وا ع نيم املا نأ ن نانع س نامع دحاو كثب دح یرامصنالا كلام

 .و دا: هر اف فوت" ۵ وا لک صا نب رأخلا 99 ةع 3 ناش دع راي دملا نأ نب ةورع 6 ثيداحأ ةعيس

 نأ ن لع 3 i زی رشح 8 ىرذملا یراص:الا د وهمه ونبأ ورم نإ ةمدع 6 ثيداحأ هم ىنبجلا صاع نب هيمع

 0 هما رب 0 مداح ةعب وأ يسيعلا رسما ۳ رام 03 اب روح نو رشعر ةعست ىمشاملا بلطملا دنع نب بلاط

 1 مصل ل نار مح نا لح نحو ملا د 1 لمع نم م ةيلس یآ ی ¢ ا دح نوتس نيئمؤملا ريمأ ىودملا ليفن

 هي الك ۳۳ راع 3 وربع 3 زا و ثل + ۱ E 1 م رراحلا ۸ ورم : نا دج ىرغلا بلغت نب ور 0 ناثدح

 كلام د فو 4 ا رشم انما ىعازخلا a 3 ارم ۲ لح و ثردح ىراصنالا فوع ن ورم ثيداحأ

 نا ا ةعأو ثتنادح ىف رضحلا نب هاللملا گز همی وأ أ ىراصنالا ءادردلا وبأر ر د-او ثب ل لوس ىعجشالا

 ز حس سنت ۾ واو ثنيدح یرامنالا نامعتلا 5 ةداتق « ثيداحأ هال یمشاما بلطلا دبع نب سابعلا نبا
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 ةعبرأ یراصنالا كلام نب بعك « ناثيدح راصنالا فيلح یولبلا ةرجي نب بهك « ناثیدح ىج رزخلا ةدابع

 نب كلام < ثيداحأ ةعب رأ ىدعاسلا دسآ وبآ ةعيبر نب كلام , ثيداحأ ةعبرأ يللا ثري وحلا نب كلام ‹ ثيداحأ

 ن دمحخ دحاو كثيدح دلار هوخآ < دحاو ثيدح یملسلا دومسم نب عشامجم « دحاو ثبدح یراصت الا ةعصعص

 دحاو ثيدح ىماسالا كل ام نب سادم ؛ دحاو ثيدحىراصنالا می رلا نب دوم « دحاو تیدح ىراصنالا ةللسم

 دیعس دلاو نزح نب بیسلا « تداحا ةيناع یرهزلآ لفون نب ةمرخم نب روسلا  ناشدح یومالا محلا ن ناوم

 « ثيداحأ ةينامث ىومآلا نايفس ىلأ نب ةيواعم , ثيداحأ ةتس یراصنالا لبج نب ذاعم « ثيداحأ ةثالث ىورخلا

 نب ةريغملا «دحاو ثيدح ىمودلا بءقيعم « دحاو ثيدح ىللسلا ديزي نب نعم « ناثدحح ىتزملا راسإ نب لقعم

 | نب مادقملا « دحاو ثيدح ىدنكلا دوسالا نب دادقملا ء اثيدح رشع دحأ نقشا دوعسم نب رماع ىنأ نب ةبعش

 ىراصنالا دعس ن ريشب نب نامعنلا ٠ ثيداحأ ةعبرأ ىملسألا ةزرب وبأ ديبع نب ةلضن « ناثيدح ىدنكلا بركيدعم

 نب لفون ء اثيدح رشع ةعب رأ ىنقثلا ةركب وبأ ثراحلا نب عيفن « دحاو ثيدح ینزلا نرقم نب نامذلا « ثيداحأ ةتس

 ثيدح قلا عقسالا نب ةلثاو « دحاو ثيدح ىراصنالا راين نب ةدرب وبأ ءىناه ءدحاو ثيدح ليدلا ةيواعم

 نب ىلعي «ثيداحأ ةعبس ىئاوسلا ةفيحج وبأ هللا دبع نب بهو « دحاو ثيدح یشبلا برح نب یثحو « دحاو

 ثيداحأ ةئالث ىمينثلا ةيمأ

 رکذ

 هيف فاتخا وأ همسأ فرعي ال نم

 ىراصنالا ةمصلا نب ثراحلا ن مبج وبأ 5 ثرداحأ ةثالث ینشخلا ةيلمث وبأ « دحاو ثيدح یراصنالا ريش وبأ

 ألي هللا لوسر ىلوم عفار وبا « اثبدح رشع ةعبرأ ىرافغلا رذ وبأ : ثيداحأ ةعب رآ ىدعاسلا دیح وبأ « ناثيدح

 ةدانق وبأ « ثيداحأ الت یعازخلا يرش وبأ « دحاو ثیدح ىراصنالا لعلا نب دیمس وبأ  دحاو ثادح

 نوعبرأو ةتسو ةئامعبرأ ىمودلا ةرره وبآ  دحاو ثيدح یراصنالا ةبايل وبأ « اًثيدح رشع ةثالث یراصنالا

 سيبع تب ءامسأ , اًثيدح رشع ةت قيدصلا ركب ىبأ تب ءامسأ : ءاسنلا و دحاو ثيدح ىلا دقاو وبأ « اثيدح

 نينمؤملا مأ باطخلا نب ربع تنب ةصفح « ناثيدح دلاع ما صاعلا نب ديعس نب دلاغ تب ةميمأ « دحاو ثيدح

 ذوعم تنب عيبرلا « دحإو ثيدح ةيراصنالا سيق تذب ةلوخ « دحاو ثيدح ماذخ تنب ءاسنخ « ثيداحأ ةسمخ

 نينمؤملا مأ شحج تنب بنيز « ناثيدح نيئمؤملا ما ةييبح مأ نايفس نأ تنب ةلمر « ثيداحأ ةثالث ةيراصنالا

 ةعيبس ؛ دحاو ثيدح هوعسم نبا ةأرما ةيفقثلا بنيز ۰ ناثيدح دسالا دبع نب ةملس ىلأ تفب بذيز « ناثيدح

 مأ ىح تب ةيفص « دحاو ثيدح نينمؤملا مأ ةيرماعلا ةعمز تذب ةدوس « دحاو ثيدح ةييلس الا ثراحلا تنب

 نيئمؤملا مأ قيدصلا ركب ىلأ تنب ةشلاع « دحاو ثيدح ةيردبعلا ةيبش یاب ةيفص « دحاو ثبدح نيئمؤملا
 ناتئام

 دحاو ثيدح ةيربفلا سيق تذب ةمطاف ؛ ناثیدح ةيمشاحلا بلاط ىنأ عذب .ىناه ما ةنخاف « اثيدح نومبرأو نانئاو

 ةيلالملا ثراحلا تفب ةنوميم « ناثیدح لضفلا مآ ةبابل « دحاو ثيدح ق هللا لوسر انديس تفب ءارهزلا ةمطاف
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 ما را ةرپغاا نب ةيمأ ىبأ تنب دنه ؛ ثيداحأ ةسمخ ةيراص:الا ةيطع مأ ةبيسل < ثيداحأ ةعبس نیذمولا مأ

 ملس مآ ٠ ناثیدح ةشئاء ةدلاو نامور مأ . ناثیدح ناحلم تنب مارح مآ ء اثيدح رشع ةتس نينمؤملا مآ ةبلس
 نصع تأب سيق مأ « دحاو ثيدح ةب ران الا ءالعلا مأ , داو ثيدح ةيرمأعلا كبرش مأ“ ناثيدح ةبراصنالا

 ام عيمجل م دحاو ثيدح ءاعأ نب فافخ تذب < دحاو ثيدح طيعم ىبأ نب ةيقع تني موثلك مأ « ناثيدح ةيدسالا
 نوتملا نمو ناثیدحو ثيدح ةئاّسو (۱) ثيدح افلأ ريرحتلا ىلع ریرکست الب ةلوصوملا نونملا نم ىراخبلا حیف
 افلأ كلذ عيمجل اثيدح نوسمخو ةعستو ةئام روکذلا عماجلا نم رخآ مضوم ىف ابلصوي مل ىلا ةءوفرملا ةقلعملا
 توافت هريغو حالصلا نبا هركذ ىذلا ددعااو هتررح ىذلا ددعلا اذه نيبو اثیدح نوتسو دحأو ةي( ميسو ثبدح
 : كلذ ىف هودلق ىذلا لوألا داعلا نوكي نأ لمتح هنأ ىلع هتل رأت مث كلذ ىف مولا تأ نبأ نم تفرع امو ريدك
 هب دبعلا دعبا امإ لوطلا ريغ رصتخلا نأ نظي رخآ عضوم ىف 0 عضوم ىف ال“وطم ثيدحلا ىأر اذإ ناک
 هللاو نيددعلا نيب ام توافت ىف بیسلا نيبقي ذثنيحو ريثك ءىش طفلا اذه نم باتکسلا ىفف ةعانصا اب ةفرعملا ةلقل وأ
 لوقأف ةمجرتلا ريرحت نم هب دعولا مدقت ام ىلإ حج راف ةمدقملا هذه لوصف نم هرب رج تدرأ ام ىهتنا اذإو « قفوملا

۰ 

 رد

 ثب دحل هبلط أديمو هدشنمو هدلومو هبسا

 ثالثل ةالصلا دعب ةعلا موي دلو ىنعجلا هيزدرب نب ةريغملا نب مهاربا نب ليعامسا نب دم هللا دبع وبأ وه
 ليعامسا نب دم كلذ ىل جرخأ قیتع نب رينتسملا لاق ىراخبب ةئامو نيعستو عبرأ ةنس لاوش نم تلخ ةليل ةرشع
 ةلمهملا لادلا رسکو ةلمبلا ءارلا نوکسو ةدحوملا ءابلا حتفب هبزدرب هدجو قرط نم هنع كلذ ءاجو هيأ طخ
 ءاج دقو ؛ ال وكام نبأ مزج هبو هطبض ىف روهشلا وه اذه « ءاه اهدعب ةدحوملا ءابلا حتفو ةمجملا ىازلا نوكسو
 لسا مث مث هموق نيد ىلع ايسراف هبزدرب ناکو« یراخم لهأ هلوقي اذك عارزلا ةيسرافلاب هبزدربو . كلذ ريغ هطبض ىف
 هدب ىلع سا نم نأ یرب نم بهذع المع ءالو ةبسن هيلا بسنف یراخ ىتأو ىنعجلا ناهلا دي ىلع ةريغملا هدلو
 امأو « هرابخآ نم ءىش ىلع فقن لف ةريغملا نب مهاربا هدلو امأو . كلذل ىنجلا هل ليق امتإو هل هژالو ناک صخش
 ىراخبلا دلاو مهاربا نب لیعاسا ةعبارلا ةقبطلا ىف : لاقف نابح نبال تاقثلا باتك ىف ةمجرت هل تركذ دقف دم دلاو
 نب مهاربا نب ليعامسا لاقف ريبكسا خيراتلا ىف هدلو هركذو نويقارعلا هنع یورو « كلامو ديز نب داح نع ىوري
 هلام ىف لعيال هنأ هتوم دنع ليعامسا لوق ليلق دعب قّأیسو كرابملا نبا حفاصو ديز نب داحو كلام نم عمج ةريغملا
 ماقأف هنم نسأ ناكودمحأ هيخأو همأ عم جح مث همأ رجح ىف أشنف ريغص دعو لیعاسا تامو « ةيشالو امارح

 قو حيحص اهيلع عملا لصاحو ةخس ىف اذك . ملا ثيدح اهلأ كلذ عي دعب هلوقو ناثیدحو ثيدح ةئاماسو هلوق (۱)
 هتدح ىلع اضيأ حيحص وهو نورشعو ةلالثو ةئامسو ثيدح افلأ كلذ میمخ لاق م ”  نوتسو ةعبرأو ةئاعبر أو ثب دح اف ىرخأ
 ةثالثو ةئاسخو تادح افلآ رارکست ريغب اقلعمو ال وص وء هيف ام میجو ديحوتلا ا ا مقاولا ىف ددعلا ررحف

 اًديدح رشع



 مس چا س

 ىف یاکلاللاو ىراخب خيران ىف راجنغ یورف اہ تاف یراخع ىلإ دحا هرشأ عجرو ملعلا بلطي ارواج 6( وه
 ىف ميهارب! ليلخلا هتدلا و تأرف هرغص ىف هانيع تبمذ لیعاسا نب دمع نأ هند ءابل الا تامارك باب ىف هنسلا حرش

 لاقو هرصب هيلع هللا در دقو : حیصأف : لاق « كئاعد ةرثكب هرصب نیا لع هللا در دق هذهاي : ام لاقف مانملا

 ىفانأو ثيدحلا ظف- تملأ : لرقي یراخبلا تمم : لوق یراخلا قارو مام نبأ نب دم تعم : ىريرفلا

 ىلخادلا ىلإ فاتخآ تاء باتكلا نم تج رم « لقأ رآ نيس رشع لاقف كاذ ذإ كياع قآ جو : تلق « باتكلا

 ميهاربا نع وري مل سرلا ايأ اي : تلقف معاربا نع سول بأ نع نايفس سان أرقي ناک ايف اموی لاقف هريغو

 تقف ؟ مالغاي وه فيك : لاقف عجر مث ؛ هيف رظنف لغ دف , كدنع ناك نإ لسا ىلإ مجرا : هل تلقف ىنرهتناف

 نيح مم نبا « نايسلأ : هل لاقف لاق ۰ تقدص ىل لاقر هباتك حلصأو ملقلا ذخأف مهاربا نع ىدع نبا وهو ریبزلا وه

 عيكوو كرابملا نا بتك تاظفح ةنس ةرشع تس و تنمط الف : لاف ةن ةرشد یدح) نا : لاقف هيلع تددر

 ىلع هتلحر لوأ ناكف : تاق . جحلا لإ یخاو یا عم فجر مث : لات ىأرلا باأ یعب ءال ره مالك تفرعو

 كرهأ ناك نإ و ابكردأ ام ةيلاع ةقباد نم هنارقأ هتكردأ ام كردال بلطام لوأ نحر ولو نيتئامو رشع ةئس اذه

 هنكمي ناكو هيلا لحري نأ دارأو قاز لا دبع كردأ دقو 9 ىملاءانلا دو'د یآو () نوراه نب دیزیک اپراق ام

 لاق « ةطساوب هنع یورپ راصف اب ناک قازرلا دبع نأ نيبت مث : نولا ىلإ هج وتلا نع رخأتف تام هن هل ليقف كلذ

 تنكر تي یللا ريق دنع ةنيذملا ىف خي راتلا تفنص م نيعبانلاو ةباحصلا اياضق باتك تفنصو ةرشع یناثیف تنمط الف

 نب لبس لاقو « باتكلا لوطي نأ تهرك ىنأ الإ ةصق ىدنع هلو الا خیراتلا ىف مسا “لق و لاق ةرمقلا ىلايللا ىف هبتكأ

 ماوعأ ةتس زاجحلاب تقأو تارم عبرأ ةرصبلا ىلإ و نيترم ةريزجلاو رصمو ماشلا ىلإ تلخد ىراخبلا لاق ىرسلا

 ۱ خياش» ىلإ انمم فاتخي ىراخيلا ناك : ليعامسا زب دشاح لاقو « نيثدحملا مه دادن و ةفوكلا ىلإ تلخد 1 یصحآ الو

 ىلع اوضرعاف "ىلع مترتکآ دق : لاقف امري رشع ةنس دعب هانباف مايأ كلذ لع نأ یتح بنکی الف مالغ وهو ةرصبلا

 « هظفح نم ابنک محن انلمج ىح باق رباظ نع اباك اهأرقف تیدس فلآ رتع ةسمخ ىلع دازف هانجرخاف مبتکام

 : تلق . ییایرفلا فسوي نب دمع باب ىلع درمأ رهو لیعاس) نب دمع نع انبتک نيعالا شايع نآ ن ركب وبأ لاقو

 دم لاتو اهنود وأ اماع رشد ةينامن نم اوحن كاذ ذإ ىراخبلا نس ناكو نيتئامو ةرشع یا ةنس ياب رفلا توم ناك

 بتکیال هلام مهضعبل لرقف بنكي الو عمسي انعم ىراخبلاو برح نب نايلس ساجم ىف تنك یناتسجسلا رهزالا نبا
 : لاقف ىايرفلا ساجن ىف تاک ىراخبلا نع متاح ىبأ نب دمج لاقو , هظفح نم بتكيو ىراخب ىلإ حرب : لاقف

 وبأ مل تاقف نایفس قوف نم سالا ىف دحأ فرعي ملف ةزح بأ نع باطخلا لأ نع ةورع ىبأ نع نایفس انئدح

 الوعف ىروثلا ناکو لاق كلام نب سنأ وه ةزح وبأو ةماعد نب ةداتق وه باطخلا وبأو دشار نب رمعم وه ةورع

 نيدوبدملا ىنكي كلذل

 )١ ( تارذش ىف الذهب)١5 :1١ ةنس جح ىراخيبلاو ؟ 5 ةنس نوراه نب ديزي ةافو نأ ؛ ۲۱۰

 ۲۰ ةنس هنافو ( ۲ )



 لس ۷۸

 منع ثدحو منع بنك نيذأا دخضاشم بتارم

 : : تاق سيخ فن ورعد : تلق . لو لوف راء لاق نم الإ ب تا مل : انآ لاو كن د

 مضارب نب یس لثمو ديمح نع هدم ىراصتالا هللا ديع نب دمحم لدم نیم الا نع 47 لس نم ( لول ة ةقباعلا )

 هثدح یموم نب هللا دمع لیمو اأ فیہ ی, ب ديزي نع هثدح لیلا مصاع ىبأ لمو دبع يأ نب ديزي نع هثدح

 لع لثمو + ای ن یدع نع هثد» یک نب دالوخ لثمو شعالا نع هثدوح معن نآ لثمو دلاخ نأ نب لیعاسا نع

 قنا نع ( ةي كا ةقيطلا { ۰ ني ألا ن نم ملك ءال وه خ حويشو نام نب زب رج رش ها لوس دلاخ نا ماصعو شايغ نبا

 یآ نب هل و نومسم نب لپ اعالا مع روس فاو سانا ىف 1 نب مدآك نيمءبأتلا تاقث نم عمسل مل ن ل ءالؤه رع

 ل نيعباتلا قا مل نه , ھو هاش« نم ىطسولا , ىه ( ةللاثلا ةا ( ٠ مهاثسأو لالي نب ناملس ن بوبأو م رم

 دمحأو نيدم نب ید ین دلا نا لعو داح نا 1۳1 ىلع نی ةىو برد نب نامادک عابتالا ع عسل رام ہک نع زخآ

 دخل ا ىف ذ مام كراش دق ةقبطا هذهو ءال وه : لاثمأ كل یا نايثعو ركب ىنأو هيوهار نب قعاو لبنح نبا

 نا درو ىزارلا متاح آو ىلهذلا یگ نا دمحك الو هلبق عم ندو بلاط ف هژاقفر ( ةيبارلا ةقاعأا ( ۱ منع

 هاشم نع هتاف ام ءال وه ن e جرخ ]و مار ظن نم ةعا و رضا نب دمحأو دره نب دعو ةقداص م> را دبع

 نا هئا دیک ةدكاغلل ^f عم دانسإلاو نسأا ىف هه اط ةادع ف موق ( ةبداخلا ةقطلا (۰ . مريع دنع دج ماه وأ

 8 عسل هایشآ مع یور كفو « ممريغر ىفامقلا لع نإ سو یزر اوخلأ صابلا ىنأ 20 ها لت و 1ا دار

 هف وڈ وه ن مک تد نو و le لجرلا نوکب ال : لاق حک و 5 ةييش ىنأ ۳] ناغع نور ع مع هباور 1 ىف لمحو

 e ل ا يأ : لاق هلأ أ یراخبلا نعو : : هنرد وه نمعو هلثم رد نگو

 وذ

 هلئاضفر هدهزو هلئاش و ها ريس

 هنود وه زر هلم

 دنع هللإ دبع ینآ دلاو لیعاسا ىلع تاخد لزق رز ن ديحأ تم” لوق شارخ نب دک تم هقا"رو لات

 الام هيبأ نم ثرو هنأ هقارو کو: تاق 4م * نم امهرد الو مارح نم ام رد ىلام نم راغأ ال : لاقف هتوم

 مهتم تذخأ نإ :لاقف ىلاولا باتکب نەت هل لف افثأ نا رشد هس ج مرغ هل عطتقف ةبراضم هيغل ناو و الیلج

 « هلك لالا كلذ بهذو مارد ةرشع رپش لك هيطعي نأ ىلع ه٤ رغ اص 2 ىايندن یاد عيبأ ناو اوعمط اب تک

 ةدابرلا نم هؤ ل لات لو هل ليغ ل ی رش اسا رمأ تشک سرو و طق هوم ءارش تيلوت ام لو هما لاقو

 لاق ريدم نل راپ كيعس وبأ اند یره رک تأ دم نا دا ر هنگ رات ف رزاجاغذ لةو ¢ ط.اضتلاو ناه۸:! و

 حرب هنم اهوبلطو ةيشعءلاب هيلا راجتلا ضع عجاف صح وبآ ةيلأ اه دة ةعاضإ) ليعامسأ نب د ىلإ لمح ناک



 س =

 فالآ ةرشع حرب ةعاضلا هنم اویلطف نورخآ راجت دذلا نم هءاجف بلا اوفرصنا : ممل لاقف مرد فالآ ةسمخ

 قارو لاقو یی ضقنأ نأ بحأ ال لاقر میل ابعفدف نيلوآلا ىلإ ابعفدأ نأ ةحرابلا كسوف ىفإ لاقو مدرف مرد

 ىف ناك امف ضرالا شيشح لوانتأ تلمج یتح یتقفن ترخأتف سایآ يأ نب مدآ ىلإ تجرخ لوقي هتعمس یراخبلا

 ةئامسمخ ربش لك ىف لذتسأ تنك : لوقب هتعسو لاق ریناند ایف ةرص یناطعأف هفرعأ ال لجر ىناتأ كلاثلا مويلا .

 هلزنم ىف ليعامسا نب دمع دنع تنك ىقرايصلا دع نب هللا دبع لاقو , قبأو نيه هللا دنع امو بلطلا ىف ابقفناف مرد

 فيك قرط نكي اذإ تلاق نیش فيك اهل لاقف هيدب نيب ةربع ىلع ترثمف لزنملا ل وخد تدارأو ةتير'ج هتءاجف

 « تلعف ام ىسفن تيضرأ دقف لاق كتبضغأ هللا دبع ابأ اب هل لبق . كتقتعأ دقف یهذا لاقو هيدر طسبف « ىثمأ

 جيرختلا ىف مويلا كلذ ىف هسفن بعتأ ناكو ريسفتاا باتك فيفصت ىف ريرفب نمت و قلتسا هتيأر ىراخبلا قارو لاتو

 تيشخ رفث اذهو مويلا ىمفن تيعتأ لاق . ءاقلتسالا ىف ةدئافلا اف لع ريغب اًئيش تيتأ ام لوقت كتعمس ىنإ هل تقف

 بكري ناكو لاق كارح انب ناك ودعلا انصفاغ ناف ةبهأ ذخآو حيرتسأ نأ تيبحأف ردملا رمأ نم ثدح ثدحي نأ

 الو كلذ لك ىف بيصي ناك لب نيترم الإ فدغلا همس اطخأ هتک ام لوط ىف هتيأر نأ ملعأ اف اريثك ىرلا ىلإ

 ممم باصأف یرن انلمج ةضرفلا ىلا ىدؤي ىذلا بردلا ىلإ انجرفن يرغب نحو ىرلا ىلإ اموی انبكرو لاق « قبسي

 كرت و دتولا نم مبسلا جرخأف هتباد نع لزن كلذ یار الف دتولا قشلاف ربنلا ىلع قلا ةرطنقلا دتو هللا دبع ىنأ

 : لاق ؛ معن . تلقف ءادعصلا سفنتي وهو ةجاح كيلا ىل رفمج ايأ اب ىل لاقف انمجرف اومجرا انل لاقو ىرلا

 لح ىف انلمجتو هنمث ذخأت رآ هلدب ةماقإ ىف انل نذأت نأ بحتف دت ولاب انللخأ انإ لوقتف ةرطنقلا بحاص ىلإ بهذت

 ناك ام لح ىف تنأ هل لقو , مالسلا هللا ديع ايأ غلبأ ىل لاقف رضخالا نب ديح ةرطنقلا بحاص ناكو انم ناك ام

 ةلامسمخ هاب رذلل مریلا كاذ آرقو اريثك ارورس ربظأو هجو للبتف ةلاسرلا هتغابأف ءادفلا كل ىكلم عيمج نإف كنم

 هیش ىأ نم لاقف شم ابأ اي لح ىف ىنامجا ريرضلا رشعم ىلآل لوقي هتعسو « لاق « مرد ةئاثلثب قدصتو ثيدح

 ىف تنأ لاق كلذ نم تمسبتف كيديو كسأر كرحت تناو هب تبحيأ دقو كيلا ترظنف اموي اثيدح تدور لاقف

 وعدأ نأ بحأ نلف لام لا ىف ىنمي ىل باجتساف نيتم بر توعد لوقب هتعمسو لاق « هللا دبع ابأ اي هللا كدحرب لح

 ٠ كيلع نومقتي سانلا ضعب نإ تلف ةرخآلا ىف معخ یل نوكي ال لوقي هتمسو لاق « یتانسح صقني هلملف دعب

 ساب يي یللا لاق دقو انسفنأ دنع نم هلقن مو ةياور كلذ انيور امن لاقف « سانلا بايتغا هيف نولوقي خيراتلا

 ىلع همالك ف یراخبلاو : تلق . مارح ةبيغلا نأ تءلع ذنم طق ادحأ تبتغا ام ل وقي هتممحو لاق « ةريشعلا وخأ

 هوك رت رظن هيف هنع | وتكس لوقب ام رثكأ ناف لیدعتا و حرجلا ىف همالك لمأت نمل ربظي غيلب "رنو دئاز قوت لاجرلا

 ربع نب دمحأ ینربخآ « بذکلاب ىنعي نالف هامر نالف هبذك ل وقب الو عاضو وأ باذك لوقي نأ لقو اذه وحنو

 روصنم وبأ انرخآ یدنکلا نايلا وبأ انريغأ هرخآ ینایشا حتفل ابآ نأ یزلا جاجحلا ىبأ ظفاحلا نع یول زا

 دمحأ انثادح ناملس نب دمحأ نب دمع انربخآ « یدنبردلا ديلولا وبأ ىفربخأ تباث نب ركب وبأ بيطخلا انربخأ زارقلا

 ىنيساحيالو هللا قلا نأ وجرال ىفإ لوقی ىراخبلا ليعامسا نب دمت تحمس لوقي رینم نب ركب تمعس رحع نب دم نا

 عبس روبفزلا هعساف ىلصي موي تأذ یراخبلا ليعاعا نب دم ناك لة ريئم نب ركب ىلأ ىلإ هبو ء ادحآ تبتغا نآ

 ةعبس ىف همدو دق روبنزلا اذإف اورظنف قالص ىف یناذآ ىذلا اذه ءىث ی اورظنا لاق هنالص ىضق ابلف ةرم ةرشع



 حیا

 تببحأف ةبآ ىف تنك اهرخآ ىف لاقو هقارو متاح ىبأ نب دمع نع اهانیورو : تاق . هتالص عطقي لو اعضوم رشه

 كلذ ىلع هنونيعي ريثك رشب عمتجاف یراخم یب ام اطابر ىنبي هللا دبع وبأ ناكو ربرفبانك اضيأ هقارو لاقو اهمتأ نأ

 الف ةرقب مهل حذ ناکو لاق ىنعفني ىذلا اذه لوةيف كلذ ىقلكست كنإ هللا دبع ايأ اي هل لوقأ تذكف نا لةني ناكو

 انجرخأ انكو عمتجا ام عمتجي هنأ لع نكي مو شكأ وأ سفن ةئام هعم ناكف مامطلا ىلإ سانلا اعد رودقلا تك ردأ

 رطح نم عيمج لک اف مهيديأ نيب هانقلاف مردب نانمآ ةسمخ كاذ ذإ نا ناکو مارد هلال از ر رف نم هعم

 نسحلا وبأ ىكحو « مركلا طرفم ةبلطلا ىلإ ناسحإلا ريثك ادج لك لا ليلق ناكو لاقو « ةحلاص ةفغرأ تلضفو

 ضعب ءام هبشي ءاملا اذه نإ اولاقف ءابطالا ىلع هءام اوضرعف ضرملیعاسا نب دم نأ ىراخبلا زذ نأ نن فسوب

 اولاقف هجالع نعا أسف ة ةنس نيعب رأ ذنم مدتآ مل لاقو ليعامسا نب دمع مهقدصف نومدتأي ال مهنإف ىراصتلا ةفقاسأ

 دبع وبأ ماحلا لاقو « ةركس نيخلا عم لكأي نأ ىلإ ماج اف معلا لهأر خیاشاا هيلع لأ ىتح i مدألا هجالع

 رهش نم ةليل لوآ ناك اذإ یراخبلا لیعاعسا نب دع ناك لاق دعس نب مسقم انثدح دلاخ نإ دمع یتربخآ ظفاحلا هللا

 رحسلا ىف أرقي ناكو نآ رقلا م مع نأ ىلإ كلذكو ةبآ نيرشع ةمكر لک ىن ًارقبو م لصيف هباععأ هل عدت ناضمر

 ةمت موب لك ىف رابنااب متخع م ناكو . لابا ثالث لك ىف رحسلا دنع مخيف نآرقلا نم ثلثلا ىلإ فصلا نيب ام

 وبأ ناك قارولا متاح ىبأ نب دم لاقو « ةباجتسم ةرعد ةمتخ لك دنع زر ةلبل لک راطفالا دنع همتخ نوكيو

 ةرم ةرشع سمخ 58 ولا ةليللا ىف موي هارأ تنكف ظيقلا ىف الإ دحاو تيب انعمج رفس ىف هعم تنك اذإ هللا دبع

 هسأر عضب مْ اماع مل عيف ثيداحأ جرو جرسو هديب اران ىرويف ةحادقلا ا ر كلذ لك ىف ةرم ني رشع ىلإ

 ىلعي ناكو لاق كمون كيلع د.أ نأ بحأ الف باش تنآ لاق ىنظقوت الو اذه لك كسفن ىلع لمحت كنإ هل تلقف

 لاق هسوبلم ىف هلن ام ىن!ا رعش نم ءیش هعم ناكو لاق ةدحاوب اهنم رتويو ةعكر ةرشع ثالث رحسلا تقو ىف

 رظن هيف لجرل ثيدح فال آ ةرشع تكرت دقو سلدآ ىنارت نالف ابأ ا ثيدح رخ نع لثس دقو لوقي هتعمسو

 نب دم نب ىلع تعم“ یاملسلا ىلع نب دمحأ لضنلا وبأ ظفاحلا لاقو « رظن هيف ىل هريغل اهنم رثكأ وأ ابلثم تكرتو

 ‹ ضرالا ىلإ امحرطو ةاذق هتيحل نم ناسفإ عفرف ىراخبلا هللا دبع ینآ سلجب ىف انک لوقب ىنأ تمعس لوقيروصنم

 ىف ابلخدأ) ضرالا نم ةاذقلا عفرف هدب دم هتبأر سانلا لفغ الف سانلا ىلإو امل رظني لیهاسا نب دمع تيأرف لاق

 جرخأو « هتيحل هنع ناصت امع دجسملا ناص هنأكف ضرالا ىلع ابحرطو اهجرخأ هتيأر دجسلا نم جرخ الف هك

 : هلوق هرمش نم هخرات ىف عاملا

 هتغب كتوم نوكب نأ ىبسف عوكر لضف غارفلا ىف متغا

 هتف ةحيحضلا هسفن تيهذ مقس ريغ نم تيأر حيك 1

 نب هللا دبع هيلإ یعن الو « هتافو رکذ ىف قأيس اک هنم ایرق وأ كلذ هل عقو وه هنأ بئاجملا نم ناکو : تلق

 : دشنأ ظفاحلا ىرادلا نحرلا دبع

 عجلأ كلابأ ال كقت ءاقبو ميلك ةيحاألاب عجفت تشع نإ

 ةمدقلا » ٦١ م



 ل 4۸۲ —

 رکذ

 هل مهميظعتو هيلع سانلا ا

 هوحن صفح نب دحأ لاق اذكو « تيص هل نوكي اذه لاقف اموي هيلإ رظنو برح نب ناملس لاق هخياشم مهلوأف
 تمم : متاح ىلأ نب دمع لاقو « ةبعش طلغ اذل نيب لوقب برح نب ناملس ىلع تلخد اذإ تنك ىراخبلا لاقو

 ثيداحالا هذه : لاقو هسفنل ثيداحالا كلت خسف هباتك نم تبختنا اذإ سيوأ ىلأ نب ليعامسا ناك لوقي ى راخبلا

 ىبأ نب ليعامما محل ملكأ نأ ىنولأسف ثيدحلا باعت عمتجا لوقب هتعمسو لاق « ىثيدح نم ليعامسا ن دم اهيختنا

 : تلق « مهيلع اهقرف هللا دبع ابأ اي لاقو ریناند ةرص جرخت نأ اهماف ةيراجلا اعدف تاعقف ةءارقلا ق مديزيل سيوأ
 ىبأ نبا یل لاقو لاق : كاذ ىلإ اذه مضي نأ بحأ ىنأ ريغ ةدايزلا نم اوہلطام ىلإ كتبجأ لاق ثيدحلا اودارآ امن
 وبأأ یل لاق « ليعامما نب دشاح لاقو ؛ ايح تمدام ادبأ كل رک اش انأو كل كلمأ ام عيمجو ینک ىف رظنا سيوأ
 لجر هل لاقف « لینح نب دمحأ نم ثيدحلاب رصبأو اندنع هقفأ ليعامما نب دمع : ىرهزلا ركب ىلأ نب دحأ بعصم

 تلقل ليعامما نب دمع هجوو هبجو ىلإ ترظنو اكلام تكردأ ول بعصم وبأ هل لاقف . دحلا تزواج هئاسلج نم

 ناهثع نب نادبع لاقو « هفراعم ىف لمأتلا نع هبجو ىلإ ترظنو هلوقب ربع : تلق . هقفلاو تینا ىف داو امهالک
 ىبأ دنع تنك ىراخبلا ةبيتق نب دم لاقو ليعامما نب دمحم ىلإ راشأو اذه نم رصبآ اباش ىنيعب تيأر ام ىزورملا

 قبارق نمتنأ تلقف لیعایسا نا : لاق «نم نبأ تلق یراخ نم لاق نبأ نم هل تلقف امالغ هدنع تيأ رف ليبنلا صاع

 ءابقفلا تسلاج ديعس نب ةببنق لاقو « خويشلا مواقي ىنمي شابكلا حاطاني مالفلا اذه مصاع ىبأ ةرضحب لجر ىل لاقف
 ول : لاق اضبآ ةبيتف نعو « ةياحصلا ىف رمعكهنامز ىف وهو لبعاسا نب دمع لثم تاقع ذنم تيأراف دابعلاو داهزلاو

 هل لاقي ىنارعش لجر ءاجل ةبيتق دنع انك ینادسما فسوب نب دمحم لاقو « ی ناكل ةباحصلا ىف ليعامسأ نب دمحم ناك

 داهزلاو ءابقفلا تسلاجو ىأرلا ف ترظنو ثيدحلا ىف ترظن ءالؤهاي : لاقف ليعامسا نب دمحم نع هلأسفبوةعيوبأ

 ليعاسا نب دمحم لخدف ناركسلا قالط نع ةبيتق لتسو : لاق « ليعامسا نب دمع لثم تلقع ذنم تبار اف دابعلاو
 , ىراخبلا ىلإ راشأو كيلا هللا مهقاس دق ىنيدملا نب ىلعو هیوهار نب قعساو لينح نب دمحأ اذه لئاسلل ةبيتق لاقف

 ضرالا قرش نم لإ لحر دقل : لاق هنأ ديعس نب ةبيتق نع ةرصبلاب راپل تيكح ىنام كلا وربع وبأ لاقو

 ناعيمج امهو نيعم نب ىع عم هتيأر انآ ةبيتق قدص : رايبم لاقف « ليعامسا نب دمع لثم ىلإ لحر اف ارغ نمو

 نم توترلا ناك مالس نب دمحم نب مهاربا لاقو « ةفرعملا ىف هل اداقنم ىحي تيأرف ليعامسا نب دمحم ىلا نافلتخي

 قدعلاو دا> نب معنو ىديخلاو سيوأ ىبأ نب لیعاہساو لابنم نب جاجحو میرم یبآ نب ديعس لثم ثيدحلا باحأ
 نب ميهاراو طايخلا وه نومیم نب دمحمو ىناواحلا ىلع نب نيسحلا ىنعي لالخلاو « رمع ىنأ نب ىحب نب دمت ىنعي
 « محلاثمأو ءارفلا وهیموم نب ميهارباو جشالا ديعس نب هللا دبع ديعس ىبأو ءالعلا نب دمحم بيرك آو رذنملا

 «قوف نم ةانثملا ءاتلاو ةلمهملا ءارلاب توترلا : تاق . ةفرعملاو رظنلا ىف مپسفنآ ىلع ليعامسإ نب دمحم نوضي
 دمحم يلثم ناسارخ تجرخأ ام لبنح نب دمحأ لاقو . هريغو ىنارعألا نبا هلاق ءاسؤرلا ۾ ىرخأ ةانثم واولا دعبو
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 ظافحلا نع هللا دبع هنيا هلأ الو ها نع لمنح نب دج نب هللا دبع نع حیف دنسب بیطخلا اهاور ‹ ليعاسا نبا

 نب دمع : ىعازخلا داح نب میعنو قرودلا هاربا نب برقی لاقو « هب أديف مهيف هدعف ناسارخ نم نابش لاقف

 تعمس ىربرغلا لاقو « اننامز ىف هللا قلخ هقدأ وه راشب نب دمع رادنب لاقو « ةمالا هذه هيفف ىراخبلا ليعاسا

 لاق مدق ابلف ليعامسا نب دمحم مردقب تعمسف ةرصيلاب تاک لوقب ليعامسإ نب دشاح تعمس لوقب متاح ىبأ نب دمع

 لوقي نيرشعو نامث ةنس ًارادنب تعمس ىحتشوبلا ميهارب ا نب دمحم لاقو ٠ ءاهقفلا ديس مويلا مدق : راشب نب دمع

 نب هللا دبع لاق : شيرق نب ىسوم لافو « نیس ذنم هب رختفأ انآ رادنب لاقو ليعامسا نب دمحم لثم انيلع مدقام

 تلخد : ىراخبلا لاقو « ممت لاقف طقسلا نم ابیف ام ىنربخأو ىتك ىف رظنأ هللا دبع اب أ اي ىراخيلل ىسيئتلا فس وي

 : لاق ىف رصب ابلف ثيدح ىف فالتخا رخآ نيبو هنيب اذاف حح ةنس لوأ ىنعي ةنس ةرشع نامئنبا انأو ىديحلا ىلع

 مالس نب دمح یل لاق : ىراخبلا لاقو : هعم لا ناكو ىديمحال تيضقف ةعوصخلا ىلع اضرعف انني لصفي نم ءاج

 سيل ىذلا اذه لاقف ىتنلا اذه نم هباععآ ضعب هل لاقف هيلع برضاف أطخ نم اف تدجو اف ینک رظنأ یدنکییل
 نآ یشخم می هنم افئاع لازآ الو تریعت لیعاسا نب دمح لع لغد اک لؤقي روکذلا مالس نب دع ناکو هلثم
 فلآ نيعبس ظفحم اببص تيأرل لبق تج ول یل لاقف مالس نب دمع دنع تنك دهاجب نب ميلس لاقو هت رضع ءىطخي

 رف ثدح قعاو هعم سلاج ىراخبلاو رذملا ىلع اسلاج هيرهار نب قحا تبار ليعامسا نب دشاح لاقو « ثيدح

 هنع اوبتك او باشلا اذه یل اورظنأ ثيدحلا باصصأ رشعم اي لاقو « هلوق ىلا قحسا عجرف دمح هركنأف ثيدحي

 نب قحا ذخأ : ىراخبلا لاقو « هبقفو ثيدحلاب هتفرما هيلا جاتحال ىرصبلا نسحا بأ نب نسما نمز ىف ناكول هناف
 ركب وبأ لاقو ارح كيرأ الأ ريمألا اهيأ لاقف ريماللا رهاط نب هللا ديعىلع هلخدأف هتفنص ىذلا خيراتلا باتكهيوهار

 «ىناراجنكلا ءاطع هيبامص نودو ثیدح قحسا رف رضاح ليغامسا نب دمو هيوهار نب قحا دنع اموی انك ییداا

 عمسف نولا ىلا ناحصلا لجراا اذه ثعب ةيواعم ناك « نملاب ةيرق لاق ناراجنکیه شيا هللا دبع ابأاي قحسا هل لاتف

 هيوهار نب قحا دنع تنك. ىراخبلا لاقو موقلا تدهش كنأك هللا دبع ابأ اب . قحا هل لاقف نيثيدح اذه ءاطع ةنم

 ابسفنأ هب تشدحام یتمآ نع زواج هللا نإ كلي ىنلا لاق « انأ/: تافف . اركفم اليوط تكسف ايسان قلطنمع لئسف

 لاقف هبلقب دقتمب مل اذهو « باقلاو مالكلا وأ بلقلاو لمعلا ثالثلا ءالؤه ةرشابم داري امنإو ملكت وأ هب لمعت ملام
 لاق ىروباسينلا حوف نب حتف ینثدح ىروبأسيئلا ةملس نب دمحأ لضفلا وبأ لاقو « هب ینو هللا كاوق یتیوف قایل

 ىراخبلا لاقو . هل ةبابم هيلا تفتلا ثدح !ذإ ناكو هنیع نع اسلاج ليعامسا نب دمحم تدأرف ىنيدملا نب ىلعتيتأ

 اذه ركذف ءدمحأ نب دماح لاق , هيلع برغأ تنك اعرو ىنيدملا نب ىلع دنع الإ دحأ دنع یسفن ترغصتسا ام

 نع ىنلأسي ىنيدملا نب ىلع ناك اضيأ ىراخبلا لاقو . هسفن لثم ىأر ام وه هلرق عد ىث لاقف ینیدلا نب ىلعل مالكلا

 وهف هيلع تينثأ نم لك هللا دبع ابأ اب اهوب یل لاق نأ ىلا هفرمب الف مالس نب دم هل ركذأ تاكف ناسارخ خویش
 ىلا اوراصو كلذب اورسف هفرعأ ال تلقف ثيدحت سالفلا ىلع نب ورع باععأ ینرکاذ ىراخبلا لاقو « ىضرلا اندنع
 ليعاسأ نب دم هقرعبال تدح ىلع نب ورع لاقف هفرمب مف تدح لیعاسا نب دم انرک اذ هل اولاقف ىلع نب وربع

 ىراخيلاليعامسا نب دم هللا دبع وبأ قيدص لوقب سالفلا ىلع نب ورمت تعم ینامرکلا ورمع وبأ لاقو. تیدح سيل

 لاقو : ءاسفلا ىلع لاجراا لضفك ءاملعلا ىلع ليعامسا نب دمع لضف ظفاحلا ءاجر نب ءاجر لاقو . هلثم ناسارخ سيل



 مس غ4 بح

 ليعامسا نب دمع لثم تيأر ىنأ ملأ ال تب رح نب نيسحلا لاقوء ضرالا ربظ ىلع ىشمت هللا تابآ نم ةبآ وه اضيأ

 ام نالوقب ری نب هللا دبع نب دحعو ةبيش ىنأ نب ركب ابأ تعمس ءوضلا نب دحأ لاقو « ثيدخلل الإ قلخي مل هناك

 دمع ناك ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقو ۰ لءاکلا نی لزابلا هيمسي ةبيش ىبأ نب ركب وبأ ناكو لیعاپسا نب دمع لثم انيأر
 باجتسافیسیع وبأ لاق ةمالا هذه نیز هللا كلمج هللا دبع ابآ اي : ماق امل هل لاقف ريثم نب هللا دبع دنع ليعابسا نبا

 هتذمالت نم انأ لوقي هتعمسو ىراخبلا نع بتكي رينم نب هللا دبع تيأر ىريرفلا هللا دبع وبأ لاقو « هيف ىلاعت هللا

 تام ةنس هتافو تناكو هلثم رأ مل لاقو « حيحصلا عماجلا ىف هنع ثدح دق ىراخبلا خویش نم رينم نب هللا دبع: تلف

 ىف یرمع نم ديزأ نأ تردق ول لوقي یدنکبسلا رفمج نب ی تعمس قارولا متاح ىبأ نب دم لاقو . ليتح نيدمحأ

 اضيأ لاقو ؛ معلا بامذ هيف ليعامسا نب دمحم تومو دحاو لجر توم نوكي قوم ناف تاعفل ليعامسا نب دع رع

 مل نف مام] ليعامسا نب دمع ء ىدنسملا دم نب هللا دبع لاقو « ىراخبب شيءلا تبطتسا ام تنأ الول هل لوقب هتعمس

 ةثالث ناسارخ تجرخأ رجح نب ىلع لاقو « ىراخبلاب أدبف ةثالث اننامز ظافح اضيأ لاقو « همهتاف امامإ هلمحي

 قحسا نب دحأ لاقو « هلثم ًادحأ عا الو : لاق مههقفأو ثيدحلاب مهماعأو مرصبأ وهو لاق « هب أدبف ىراخيلا

 نب ورمع تيأر : دشاح لاقو ؛ ليعامسا نب دمع ىلا رظنيلف هقدصو هقح هيقف ىلا رظنب نا دارأ نم ىرامرسلا

 ساجلا رضح نمل الاق اماق املف ثيدحلا للع نع هنالأسإ امهو ليعاسا نب دمحم دنع عفار نب دمحمو ةرارز ۱

 ةرارز نب ورعو هيوهار نب قحسا دنع اموب انکو : لاق رصبأو لعأو انم هقفآ هناف هللا دبع ىبأ نع اوعدخت ال

 كاذ ذر هللا دبع وبأ ناكو ىنم رصبأ وه: لوب قحساو هنع نريتكي ثيدحلا باععأو هللا دبع فأ ىلع لمتس وهو

 هءاجف باکشا نبا سلجب ترضح : لاق ىنايهرفلا دمحت نب هللا دبع یفربخآ لیعاپسالا ركب وبأ ظفاحلا لاقو « اياش

 ملکشلا نم ابضغ ساجلا كرتو باكشا نبا ماقف ةقاط نم لیعایسا نب دمحم انلام لاقف ظافحلانم همسا ركذ لجر

 قحسا بكر یروپاسینلا برح نب دمحأ تامامل رفعج نب ديعسنب دسح نب هللا دبع لاقو « لیعامما نب دمحم قح ىف

هقفأ دمع نولوقب و نورظني ةفرعملا لهأ عمسآ تنک و هتزانج ناعيشي ليعامسا نب دمعو هب وهار نبا
 قحسا نم 

 ركذ

 لكلا ىلع ضعيبلاب امنت هيلع هعابتآ نم هفئاطو هنارقأ ءانث نم فرط

 « هنم لعأ قارعلا ىلا امم مدق الو لیعاسا نب دمع نم ظفحأ طق ناسارخ جرخت مل ىزاراا متاح وبأ لاق

 دمع نب نيسحلا لاقو « یراشیلا ىنعي هللا دبع وبأ كرت ىل لاقف ةعيهل بأ نع ةعرز أ تلأس ثيرج نب دمح لاق

 « ليعاسا نب دمحم غلبم غلبي مل هنكلو « ظفاح لسمو لیعایسا نب دمحم لثم تيأر ام ىلجعلاب فورعملا ديبع نبا

 نم مع ناكو ءىش لك نسحب الضاف انيد ممالا نم ةمأ ناكو « هيلا ناعمتسي متاح ابأو ةعرز ابأ تيأرو ىلجعلا لاق

 ماشلاو زاجحلاو نيمرحلاب ءاملعلا تيأر دق یرادلا نمحرلا دبع نب هللا دبع لاقو « اذکو اذكب لهذلا ی نب دمحم

 ىرادلا لسو « ابلط انرثكأو انبقفأو انملعأ وه ًاضيأ لاقو : لیعایسا نب دمح نم عمجأ مميف ثيأر اف قارعلاو

 هللا نع لقع هللا قلخ سيكأ وهو < یم رصبأ لیعایسا نب دمحم لاقف . هحعگ یراخبلا نإ هل لیقو « ثبدح نع



 س عمو مس

 فرعو هلاثمأ ىف ركفتو همسو هرصبو هياق لذش نآرقلا دم أرق اذإ« هيبن ناسا لعو هباتك نم هن ىهنو هب صا ام

 معلا ف هذافنر هرصب ىف هللا تامآ نم ةيأ لیعاسا نب دمت ناك: روصنم نب متاح بيطلا وبأ لاقو « ةمارح نم هئرلح

 ركذ ىرج املكف اهءالع تيأرو ةفوكلاو زاجحلاو ماشلاو ةرصبلا تاخد : هيقفلا رضنلا نب دوم لبس وبأ لاقو

 انتجاح نولوةي رصم ءاملع نم الاع نيثالث نم رثكأ تمعس اضيأ لبس وبأ لاقو ؛ مهسفن أ ىلع هواضف ليعامسا نب دمت

 « ليعامسا نب دمع نم مهفأ ايناسارخ تيأر ام : ةرزج دمع نب لاس لاقو « ليعامسا نب دمع ىلإ رظنلا ايندلا ىف

 ظفاحلا لثسو « الأ نيرشع ساجلا رضح نم غابف دادغس هل ىلمتسأ تنكو : لاق ثيدحلل ممظفحأ ناك اضيأ لاقو
 نكأ مل لاقف ؟ ةعرز وبأ وأ ليعامسا نب دمخ ظفحأ اأ  یزارلا كلضفب فورعلا سايعلا نب لضفلا سابعلا وبأ

 ىت نأ ىلع دبجلا لك تدهجو ةلحرع هعم تعج رف : لاق دادغب و ناولح نيب ام ىنابقتساف ليعامسا نب دمحم مم تيقتلا

 ىللوغدلا نجرلا دبع نب دمع لاقو « هسأر رعش ددع ةعرز يأ ىلع برغأ اذانأ اهو یتنکمآ اف هفرعيال ثيدح

 هيف اباتك ىراخبلا ليعامسا نب دمحم ىلإ دادنب لهأ بتك

 دقتفت نيح ريخ كدعب سيلو محل تيقبام ريخ نولسلا

 « ليعامسا نب دمع نم ثيدحلاب لعأ ءامسلا ميدأ تح ام ةميزخ نب قحسا نب دمحم ركب وبأ ةمئآلا مامإ لاقو

 ىف سيل هنأ دبشآ لسم ها لاقو ىراخبلا ليعامسا نب دم نم دیناسالاو للعلاب ملعأ رأ مل ىذمرتلا ىسيع وبأ لاقو

 ىف لحرو سان سلاجو ملعا بلط ىراخبلا ليعامسا نب دمو « م خيرات ىف رايس نب دمحأ لاقو « كلثم ايندلا

 دمع نب ىحن ناک ىدع نإ دحأ وبآ لاقو « هقفتب ناکو ظفحلا نسح ةفرعملا نس> ناوو < رها و هيف ربمو ثيدحلا

 رأ ملىذلا ملاءا قالا قتلا انندح فافخلا ورمع وبأ لاقو , حاطنلا شبكلا كاذ لاق یراخبلا ركذ اذإ دعاص نيا
 یم هياعف ايد هيف لق نهو ةجرد نا رش» اهريغو قح او ىحأ نم ثردحلاب دا وهو لاق ليعامسا نب دمع هلثم

 تددول ىلبالا داح نب هللا دبع لةو « ابعر هنو تأل ثدحأ انأو بابا اذه نه لخد ول ابا لةو . ةنعل فا

 نم عروآ الو هقفأ ادحأ ةئس نيتس ذنم تيأر ام دهاجب نب ماس لاقو « لیعاسا نب دمحم دسج ىف ةر هش تنك قأ

 اوبيصي نأى لع اوعمتجا مالسإلا لهآ نأ ول ىدنع ىدادغبلا ظفاحلا لاخلا نوراه نب ىموم لاقو « لیعایسا نب دمحم

 نولوقي ره ءا املأ تععس رفعج نب دیمس نب دم نب هللا دبع لو . هياد اوردق | لیعایسا نب دمحم لثم رخآ

 سابعلا وبأ ظناحلا لاقو . مهوق لوقأ انأو هللا دبع لاق مث . حالصلاو ةفرعملا ىف ليعابسا نب دمع لثم ايندلا ام
 لاقو . ليعامسا نب دمع خي رات نع یفتسا امل ثيدح فاأ نيالا بتک الجر نأ ول ةدقع نب دیس نب دمحم نإ دحأ

 هنیفصت هبشإ دحأ فراصآ رآ مل ین : تان ولو . همجو ثيدحلا ةنرم» ىف 2 الا دحأ ناك ىنكلا ىف دحأ وبأ احلا

 سافنالا تدفاو . رماطرقلا ىنةل هرصع نع رخآت نم هياع ها ءان باب تحتف ولو . تلءفل ةنلاملاو نسحلا ىف

 هيلع هخياشم رابك ءانث نم مدقتاه دعبو كلذل اناونع دحأ ٍنأو ةدقد نبا مالك تركذ امنإو هل لحاس ال رحب كاذف
 مءانث ناف مدعب نم فالخم اوملعام اوفصوو اودهاش امب اونثأ امنإ كثل وأ نال رأت نم ةياكح ىلإ جاتحيال

 رباك نايعلا سيل و رهاظ قرف نيماقملا نيبو مهيلا لقنام ىلع داهتعالا ىلع ینبم مبفصوو



 س

 رکذ
 هنهذ ناليسو هظفح ةعسل ةدهاشلا رابخالا نم لمج

 مدقتام ىوس للعلا ىلع هعالطاو

 یدنکلا نالا وبأ انیخآ هربخآ ینابیشلا حتفلا ابآ نأ ىرملا جاجحلا ىبأ ظفاحلا نع ىذادغبلا سابعلا وبأ ىنريخأ

 نب دمحأ انثدح ىلحاسلا نسحلا نب دمي ینثدح ظفاحلا تباث نب ركب وبأ بيطخلا انربخأ زازقلا روصنم وبأ انربخأ

 ليعامسا نب دم نإ نولوقي دادغب خیاشم نم ةدع تعمس : لوقب ظفاحلا ىدع نب دحأ ايأ تعمس ىزارلا نيسحلا

 اوبلقف ثيدح ةئام ىلإ اودممف هظفح ناحتما اودارأو اوعمتجاف ثيدحلا باحصأ هب عمسف دادفب مدق ىراخبلا

 سفنأ ةرشع ىلإ اهوعفدو رخآ نت نتملا اذه دانسإو رخآ دانسإل دانسالا اذه نتم اواعجو اهديناسأو انوتم

 سلجملل دعوملا هيلع اوذخأو « یراخبلا ىلع كلذ اوقلي نأ ساجلا اورضح اذإ مورمأو ثيداحأ ةرشع لجر لكل

 لجر بدتنا هلهأب سلا نأمطا املف« نييدادغيلا نمو مريغو ناسارخ لهأ نم ءابرفلا نم ةعامج رضحو اورضخل

 قح دحاو دعب ادحاو هيلع قلب لاز اف هفرعأ ال : ىراخبلا لاف ثيداحالا كلت نم تبدح نع هلأسف ةرشعلا نم

 نمو « لجرلا مهف نولوق و ضعب ىلإ میضعب تفتلي ساجلا رضح نم ءاملعلا ناک و , هفرعأ ال لوقي ىراخبلاو غرف

 نع هلأسف اضيأ ةرشعلا نم لجر بدتنا مث . ظفحلا ةلقو ريصةتلاو زجملاب ىراخبلا ىلع ىضقي ةصقلا ردي مل ناك

 ادحاو هيلع قلي لزب لف . هفرعأ ال : لاقف . رخآ نع هلأسف هفرعأ ال : لاقف ةيولقلا ثيداحالا كلت نم ثيدح

 مهلك اوغرف ىتح ةرشعلا مامت ىلإ عبارلاو ثلاثلا بدتنا مث. هفرعأ ال: لوقي ىراخبلاو هترشع نم غرف قح ادحاو

 : لاقف لوآلا ىلإ تفتلا اوغرف دق مبنآ لع املفء هفرعأ ال :ىلع مهديزيال ىراخبلاو ةبولقملا تیداح الا كلت ءاقلإ نم

 ىتأ یتح ءالولا ىلع عبارلاو تلاثلاو« اذك هباوصو اذك ىناثلا كثيدحو« اذك هباوصو اذك تلقف لوألا كثيدح امأ

 ظفحلاب هل سانلا "رقأف كلذ لثم نیرخالاب لعفو هنتم ىلإ دانسإ لكو هدانسإ ىلإ نم لک درف ةرشعلا مامت ىلع

  بجملا لب اظفاح ناك هناف باوصلا ىلا أطخلا هدر نم بجعلا اف « یراخبلا عضخ انه : تلق . لضفلاب هل اونعذأو

 دمحم لثم تيأر ام : لاق ىناذولكلا ركب ىنأ نع انيورو ةدحاو ةرم نم هيلع هوقلأ ام بیترت ىلع أطخلل هظنح نم

 دقو . ةدحاو ةرم نم تیداحالا فارطأ ةماع ظفحيف ةعالطا هيلع علطيف لعلا نم باتكسلا ذخأي ناك ليعامسا نبا

 وبأ لاقو . بتكي الو عمسيام ظفحي ناك هنوكو هعم ةرصبلاب مهبلط مايأ ىف ليعامسا نب دشاح هاکحام قبس

 دانسإىف ماشلا دانسإ اولخدأف ليعام“ا نب دمحم اوطلاغي نأ اوبحأو اوعمجتف ثدحم ةئاعيرأ دنقرمسب ناك:رهزألا

 تطقس هيلع اوقلعتب نأ كلذ عم اوعاطتسا افلا دانسا ىف مرحلا داتسإو ماشلا دانسإىف قارعلا دانسإو « قارعلا

 نا هللا دبع دمحم ابأ تمعس : لوقي ىدسألا ميهاربأ نب قحسا نب روصنم مساقلا اا تەم : هخ رات ىف راجنغلاقو

 : ىداني ايدانم تعم ذإ ابعماج ىف ةرصيلاب تنك : لوقي ىزورملا یموم نب فسوب تعم : لوق» ميهاربا نب دمج

 ضايب هتيحل ىف سيل اباش الجر انيأرف مبعم تنکو هيلا اوماقف ىراخبلا ليعامسا نب دمحم مدق دقل معلا لهأ اي

 یدانلا ماقف كلذ ىلا مماجأف ءالمإلل اسلجب مهل دقعي نأ هرلأسو هب اوقدحأ غرف املف ةناوطسالا فاخ ىلصف

 نأب باجأف ءالمإلا سلجم دقعي نأ هانل است یراخبلا لیمعسا نب دمع مدق دقل معلا لهأ اي لاقف ةرصبلا عماج ىف اینا
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 اذك اذك نم بيرق عمتجا یتح ةراظنلاو ءابةفلاو ظافحلاو نوثدحلا رضح دفلا ناك الف اذك عضوم ىف ادغ ساحب

 نأ ىنولأس دقو باش انآ ةرصبلا لهأ اي : ءالمإلا ىف ذخأي نأ لبق لاقف ءالمإلل هللا دبع وبأ سا سفن فلأ
 ىف ذخأف هلوق نم سانلا بجعتف لاق دنع تسيل ىنعي اهنوديفتست کالب لهأ نع ثيداحأب ك.دحأسو کندحآ
 هريغو روصنم نع ةبعش نع يأ ىنثدح لاق عدلبب یکتملا داور ىنأ نب ةلبج نب ناثع نب هللا دبع انئدح لاقف ءالمالا

 ثيدحلا موقلا بحي لجرلا هللا لوسر اي لاقف يلب ىنلا ىلا ءاج ايبارعأ نأ كلامنب سفأ نع دعجلا نأ نب ملاس نع

 اذه نم اسلجم مهاع لمأف یموم نإ فسوي لاق روصنم ريغ نع عدنع وه امن روصنم نع عدنع سيل اذه لاق مث

 مدنع تسیلف ابقوسي ىتأأ ىنعي نالف ةياور نم اماف اذك عدنع ثيدحلا اذه نالف ىور ثيدح لك ىف لوقي قسنلا

 هيلع اوحدزاو سانلا نم هاقلت نم هاقلتو قارعلا نم ةريخالا هتمدق ىراخبلا مدق ا باطخلا نب هيودمح لاقو

 فسوب اهركذ ىلا هلوخد ةصق ىلا ريشي هنأك ةرصبلا انلوخد موي متيأر ول فيك لاقف كلذ ىف هل ليق هرب ىف اوغلابو

 ىبأ نيا ليممسا انربخأ مهربخآ ركاسع نب مساقلا ابأ ظفاحلا نأ هدج نع ىزاريشلا نب رصف ٍنأ نع تئينأ یموم نبا

 رفظم نب مساقلا نع ىضرفلا ركب ىلأ ىلع ايلاع هتأرقو « ع هللا دبع وبأ احلا ان بخآ فلخ نب ركب وبأ انأبنأ خاص

 لاق فلخ نب ركب وبآ انريخأ الاق ىنهملا لضفلا ىنأو رصان نب لضفلا ىبأ ظفاحلا نع ىلع نب نيسحلا نب ىلع انربخأ
 تمم مياس نب بيبم ناسح وبأ ینثدح یوسفلا دمع نب دمحأ ديعس وبأ ىنثدح لاق کاملا انربخأ ةزاجا رصان نبا
 ىف هيوهار نب قحسا یداعف ناضمر ربش ىف كلذو ةفيفخ ةلع روباسينب تللتعا لوقب ىراخبلا لیععتا نب د

 نع نادبع انريخأ تلقف ةصخرلا لوبق ىف تلجعت ىنعي لاةف معن تاقف هللا دبع ابآ اي ترطفأ ىل لاقف ةباحصأ نم رفن

 ناك نفل لجو زع هللا لاق اك ناك ضم ىأ نم لات رطفأ ضرملا ىأ نم ءاطعل تلق لاق خرج نبا نع كرابلا نبا

 رشن "ول لوقي ليعمجا نب دمت تعمد قارولا متاحىنأ نب دمع لاقو یتا دنع اذه نكي مل ىراخبلا لاق جاضن سس نم

 ىلأ نب ديحأ لاقو « تارم ثالث هتفنص لات مث هوفرع الو ىراخبلا تفنص فيك اومهفي مل ءالؤه ()یراتسا ضعب

 ماشلاب هتعمس ثيدح برو ماشلاب هتبنک ةرضيلاب هتعمس ثيدحبر امور ليعمسا نب دمت یل لاق ىراخب ىلاو رفعج

 نع ثيدحت *ىجأ ال لیعمسا نب دمج یل لاق دهاجب نب ميلس لاتو تكسف هماهتب هللا دبع ابآ اي هل تلقف رصمب هتبتک

 نيمباتلاو ةباحصلا ثيديح نم اشدح ىورأ تسل و مک اسمو مارو مرک أ دلوم تفرع الإ نيعباتلاو ةياحصلا

 یدنکیبلا مصاع نب نيسحلا نب ىلع لاقو « هلوسر ةنسو هللا باتسك نع كلذ ظفحأ لصأ هلو الإ تافوقوملا نم ىنعي

 ثيدح فاأ نيعبسىلا رظنأ ىفأك لوقي هيوهار نب قحسا تعمس انبامصأ نم لجر هل لاقف ليعمسا نب دمع انيلع مدق

 نم فلأ فلأ ىتئام ىلا رظنب نم نامرلا اذه ىف لعل لوقلا اذه نم بجعت وأ ليعمسا نب دمع هل لاقف ىباتك نم

 فلأ یتام ظفسأو حيمص ثيدح فلأ ةئام ظفحأ لوقي ىراخبلا تعمس هبودح نب دم لاقو هسفن ىنع امنإ و« هباتك

 وحن اذاف ثيدحلا نم قيناصت ىف تاخدأ 3 تددسع یح ةحرابلا تم ام لوقب هتعمس هقارو لاق حيحص ريغ ثیدح

 اضيأ لاقو « ةصاخ ةالصلا ف ثيدح فال آ ةرشع یورآ ىتح تق ا! "نمت ىل ليق ول اضيأ لاقو ثيدح فلأ ىتئام
 ىنغلب و لاق تارم ثالث ىتدك عیمج تفذصو ايف ام عيمج “لع خيال لاقف كتافنصم ىف تلخدآ ام حیمج ظفحت هل تاق

 ظفحلا عفنأ أيش لعأ ال لاقف ىلع ليقأ م < لعأ ال لاقف ظفحلل ءاود نم له وا قم هل تق رذالبل برش هنأ

 ىذاتسأ هلملو (۱)
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 ةرصبلاب تقأو لاق ثيدحلا بتكأ ادر ةنس تججح نأ دعب ةئيدملاب تقآ لاقوءرظنلا ةموادمولجرلا ةمهن نه

 ىف نيماسملل ىلاعت هللا كرابب نأ وجرأ انأو لاق « ةرصبلا ىلإ م نم عجرأو جحأو فنصأ ٰیتک ىعم نينس سمخ

 ناك الإ خيش ىلع تدق امو سفن ةئاهلث ةحاس ىف ىفرضغ سفأ باحصأ اموب تركذت ىراخبلا لاتو« تافئصملا هذه

 عيكو باتكىف سيل لاقو « ثيدح ةئامسخ وحن هيف ةبملا ىف اباتك لمع هقارو لاقو« هب یعافتنا نم شک | ىب هعافتنا

 ىح ثيدحتلل تسلج ام اضيأ لاقو « اهوحن وأ ةسمخ كرابملا نبا باتك یو ةثالث وأ نادنسم ناثب د> الإ ةيملا ىف

 لوقب هتعمسو لاق « هتبتک الا اثيدح ةرصبلاب تکرت امو ىأرلا لهأ بتك ىف ترظن ىتحو ميقسلا نم حيحصلا تفرع

 ظفاحلا نودمح نب دمحأ لاهو معن لاق كلذ ةفرعم نکع هل تاقف لاق ةئسلاو باتكلا ىف وهو الا هيلا جاتحي أيش لعا ال .

 لق أرقي هناك ىبسلا لثن هيف "رع ىراخبلاو لاعلاو ءامتالا نع هلأسي ىلهذلا ىع نب دحمو ةزانج ىف ىراخبلا تيأر

 یناسلا نأ ةيناكم ىلع نب رفعج نع اهافش ةمعن نب دمحأ نع ىمدقملا دم نب هللا دبع ىلع تأرقر « دحأ هللا وه

 انربخآ هباتك ىف یدلخلا دمع وبأ ىنريخأ ظفاحلا هللا دبع نب ليلخلا ىلعي وبأ انريخأ یکسلاما حتفلا وبأ انربخآ مرخآ

 نع هلأسف جاجحلا نب لسم ءاج روباسینب یراخبلا ليعمسا نب دم دنع اموي انك لاق ظفاحلا شعالا دماح وبأ

دحلا ةديبع وبأ انعمو ةيرس ىف ملتي هللا لوسر انشب لاق رباج نع ريبرلا ىبأ نڪ ربع نب هللا ديبع ثيادح
 هل وطب ثي

 هيلع أر قف لاق٬ همايتب ثردحلا ركذف هللا ديبع نع لالب نب ناماس نع ىخأ ىثدح سيوأ ىبأ نبا انثدح ىراخبلا لاقف

 لا نع ةريره ىبأ نع هيبأ نع حلاص ىلأ نب ليبس نع ةبقع نب ىموم نع عرج نبا نعد نب جاجح ثيدح ناسن)

 كيلا بوتأو كرفغتسأ تنأ الا هل ال نأ دمشآ كدمعو عملا كناحبس لوقي نأ دبعلا ماق اذإ ساجا ةرافك لاق قل

 اذهب فرعت خاص ىبأ نب ليبس نع ةبقع نب ىموم نع حرج نبا ثيدحلا اذه نم نسحأ ايندلا ق لسم هل لاقف

 راسا لاقف هب یفربخآ دعت راو هللا الا هلا ال سم لاقف لولعم هنأ الإ ليعمسا نب دمع لاقف اثیدح ايندلا ىف دانسإلا

 کس نأ داكو هسأر لبقو هياع اه جرج نبأ نم دم نب جاجح نع سانلا هاور ليلج ثيدح اذه هللا شم ام

 لاق هللا دبع نب نوع نع ةبقع نب ىموم اند بيهو انثدح ليعاممإ نب ىموم انثدح : دبالو ناك نإ بتكا لاقف

 عاملا ىور اذكهو كاثم ايلدلا ىف سيل هنأ دهشأو دساحالإ كضخييال سم هل لاقف سلجنا ةرافك ا هللا لوسر لاق

 لاق رخآ قايس ىلع هللا دبع بأ کالا نع لخدملا ىف قييبلا اهاودو یدلخت) دع ىفأ نع روباسين خيرات ىف ةصقلا هذه

 تعمس لوقب شعالا دماح وبأ وهو راصقلا نودمح نب ده تعمس لوقي, قارولا دمحم نب دحأ رصن اأ تعمس

 ديسو نيذاتسالا ذاتسأ اب كيلجر لبقأ ىتح ىنعد لاقو هيفيع نيب لبقف لیعمسا نب دمع ىلا ءاجو جاجحا نب لسم

 ةيقع نب یموم ىثدح ميرج نبا ان خا ديوي نب دل انادح مالس نب دم كئدح هللع ىف ثيدحلا بيبطو نيثدحلا

 كناحبس هساج نم ماق اذا لوقي نأ ساجلا ةرافك لاق یب یللا نع ةريره ىلأ نم هيبأ نع ملاص ىبأ نب ليبس نع

 نبا نع دم نب جاجح انثدح الاق نيعم نب یو ليثح نب دمحأ انثدحو ليعمسا نب دمع لاقف كدمعو انير مبا

 ماق اذا لوقي نأ سلجلا ةرافك لاق رب ىنلا نأ ةريره ىبأ نع هيبأ نع ليهس نع ةبقع نب ىموم ىنثدح لاق رج

 اثيدح ایندلا ىف دانسإلا اذهب ملعأ الو حيلم ثيدح اذه ليعمسا نب د لاتف كدمعو ایر كناحيس هسلجم نم

 نب دم لاقهلوف هللا دبع نب نوع نع ليبس انثدح بيهو انثدحليعمسا نب یوم انثدح لولعم هنأ الإ اذه ريغ

 رصخأ دانسالا اذ هل ثيدحلا مولع ىف اجلا اهاورو لدبس نع ادنسم ةبقد نب ىمومل رکذب الو ىلوأ اذهليعمسا



 وب

 ثيدحلا اذه .ريغ بابلا ىف لعأ ال لاق یراخبلا نا هيف لاق هناف اموموم امالک اهرخآ ىف لاقو قایسلا اذ نم

 نم بابلا ىف ام هتفرعم عم ىراخبلا نم اذه عوقو روصتب الو« مدقت ام لاق امن]و كلذ یراخبلا لقب لو « دحاولا

 باوصلاب لعأ ىلاعتو هناحبس هاو ثيداحالا

 ركذ
 اهريغو والا لوصفلا ىف مدقت ام ىو حيحصلا عماجلا لئاضف

 حیحصلا باتك ىف تعضوام لوقي ىراخبلا ليعمسا نب دمحم تعم“ لوقي یربرفلا تعم“ ىنيمشكلا ميلا وبأ لاق

 ةرشع تسق ثبدح فلأ ةئاتس نم عماجلا تفنص لاق ىراخبلا نعو. نيتعكر تيلصو كلذ لبق تلستغا الإ ایدح

 دمج نب هللا دبع تعم یورما دواد نب ناملس انربخأ ىسيردإلا ديعسوبأ لاقو « هللا نيبو ىنيب امف ةجح هتلعجو ةئس

 مارا دجسلا یف عماجلا ىباتك تفنص لوقي ليمجأ نب دمع تم یریجیلا ريمي نب دم نب ربع لاق لوقي مشاه نبا

 مدقتام نيبو اذه نيب عملا : تلق . هتعص تنقيتو نیتمکر تيلصو ىلاعت هلا ترختسا ىتح اثیدح هيف تلخدأ امو

 ىف كلذ دعب ثيداحالا جرخم ناك مث مارحلا دجسملا ىف هباوبأو هبیترتو هفيتصت أدتبا هنأ دالبلا ىف هفنصب ناك هنأ

دع نبأ ىور دقو املك ةدملا هذه مب رواحي | هناف ةئس ةرشع تس هيف ماقآ هن] هلوق هيلع لديو اهريغو هدلب
 نع ى

 : تلق . نيتمكر ةمجرت لكل ىلصي ناكو هرينمو لَ ىنلا بق نيب هعماج مجارت لوح ىراخبلا نأ خياشملا نم ةعامج

 لاقو ةضيبملا ىلا ةدوسملا نم هلوح انهو ةدوسملا ىف هبتك لوألا ىف هنأ ىلع لمع هال مدقت ام اضيأ اذه ىناتي الو

 اماكف شم ىنلاو عقلي ىنلا فلخ مانلا ین یراخبلا تيأر لوقي ىراخبلا قارو متاح نب دمحم تعم یربرفل

 دمحأ وبأ انربخآ ىتيلاملا دعس وبأ انأبنا برطخلا لاقو. عضوملا كلذ ىف همدق هللا دبعوبأ عضو همدق للم ىنلا عفر

 نم جرخ مانلا ىف إب ىنلا تيأر لوقي مبفلا لهأ نم ناكو ليضف نب محن تعمس لوقي یرب رفلا تعمس ىدع نبأ

 ینلا ةوطخ ىلع همدق عضيو دمع وطخم ةوطخ اطخ اذإ لسو هلآ هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف هفلخ ىثمي ىراخبلاو هربق

 لوي یربرفلا تعمس لوقت ىكم نب دمحم عمس هنأ ناهسأ نم یتاجرجما دمع نب ىلع ىلا بتكو بیظخلا لات ام

 مالسالا خيش لاقو. مالسلا ىنم هئرقأ لاقف لیعمسا نب دمع دیرآ تلقف ديرت نيأ ىل لاقف مونلا ىف لب ىنلا تيأر

 نب هللا دبع نع مربخأ بلاط ىبأ نب دمحأ-نأ ىداحلا نب دمحم یتب ةشئاءو ةمطاف ىلع انآرق اعف یورما ليعمسا وبأ

 هللا دبع نب دلا تعمس ىورحلا ليعمسا نب دمع نب دسمحأ اتربخآ اعامس هنع مربخأ تقولا ابأ نأ ىلع نب ربع

 نکرلا نيب امان تنك .لوقب ىزورملا ديز ابأ تعمس لوقب یزورملا دحأ نب دمحم لبس ايأ تعمس لوقب ىزورملا

 لوسراي تلقف ىباتك سردتالو ىمفاشلا باتك سرد ىتم ىلا ديز ابآ اب ىل لاقف مانملا ىف ب ىنلا تیآرف ماقلاو

 ديعس نب ينغلا دبع انثدح ىروصلا ىلع نب دمحم ینثدح بيطخلا لاقو « ليعمسا نب دمحم عماج لاق كباتك امو هللا

 ىناسفلا نجرلا دبع وبأ لمس لاق نومألا نب بوقعي نب یسوم نب دمع انريخأ لضفلا نب رفعج لضفلا وبأ انثدح

 لاقو ليعمسا نب دمع باتك نم دوجأ ابلك « بتكلا هذه ىف اف اذه عمو حیلف نم ريخ امه لاقف ليبسو ءالعلا نع

 ممديغو نيعم نب ىحيو لبنح نب دمحأو ینیدلا نبا ىلع هضرع حيحصلا باتک یراخبلا فنص ال ىليقعلا رفعج وبأ

 اجلا لاقو ةحيح یهو ىراخبلا لوق اهيف لوقلاو لیقملا لاق . ثيداحأ ةمبرآ الا ةحصلاب هل اودبشو هونسحتساف

 نم هذخأ اغناف هدعب لمع نم لک ون سانلل نيبو لوصالا فلأ ىذلا هناف مامإلا ليسمسا نب دمحم هقا محر دحأ وبأ

 ةمدقلل # 1۲ م



 س

 ىطقرادلا نسحلا وبأ لاقو « هيلا هبسني مل ثيح ةدال بلا قح هيف دلجتو هباتك ىف هباتك رثكأ قرف لسک هباتك

 ىراخبلا باتك لسم ذأ ام اضيأ لاقو « هاج الو لسم حار امل ىراخبنلا الو : ظفاحلا
 دازو اج رختسم هف لمعف

 ثيداحأ هيف

 ركذ

 كلذ نم هيلا بسن ام هتءاریو « كلذ ببسب ةنحا نم هل لص امو « ظفللا ةلئثسسم ىف ىلهذلا نيبو هنيب عقوام

 « ماودلا ىلع ثدح ةدم اهب ماقأف نيتئامو نیس ةنس روباسين ىراخبلا مدق هخيرات ىف هللا دبع وبأ کالا لاق

 اوبهذا لوقب ىلهذلا ىع نب دمع تعب لوقي راج نب دمحم نب نسحلا تعم“ لوقي رازبلا دماح نب دمع تعمسف لاق

 سلجم ىف لالا ربظ یتح هنم عامسلا ىلع اوابقأف هيلا سانلا بهذف : لاق « هنم اومساف ماعلا حاصلا لجرلا اذه ىلإ

 مدق امل : لوقي جاجحلا نب لسم تحمس : دوم نب دحآ نب متاح لاقو « كلذ دعب هيف ملكتف : لاق یح نب دمحم

 وأ دلبلا نم نیتلحرم نم هولبقتسا هب اولعفام روباسين لهآ هب لعف الاع الو ايلاو تيأر ام روب اسين ليعامسا نب دمع

 دم هلبقتساف هليقتسأ ىناف هلبقتسيلف ادغ ليعامسا نب دلبقتسي نأ دارأ نم هسلجب ىف ىلهذلا ىع نب دم لاقو ثالث

 مالكلا نم ءىش نع هولأستال : حي نب دمع انل لاقف نييراخبلا راد لزق دلبلا لخدف روباسینءابع ةماعو ىحي نبا

 : لاق ناسارخ ءىجرمو ىمبجو ىضفارو ىصاف لك انب تمشو هنيبو اتنیب عقو هيلع نحنام فالخ باجأ نإ هناف

 ماق همودق موي نم ثلاثلا وأ ىناثلا مويلا ناك الف حوطسلاو رادلا تالتما یتح لبعایما نب دمع ىلع سانلا محدزاف

 مهضعب لاقف فالتخا سانلا نيب عقوف لاق ء انلامفأ نم انظافلأو ةقولخع انل امفأ لاقف نآر قلاب ظفللا نع هلأسف لجر هيلا

 عمتجاف لاق « ضعب ىلإ مبضعب ماق ىتح فالتخا كلذ ىف مهنيب عقوف لقي مل ممضعب لاقو « قولخم نآرقلاب ىظفل لاق

 روباسين درو ال ليعامسا نب دمع نأ خياشملا نم ةعامج ىل ركذ ىدع نب دحأ وبأ لاقو , موجرخأف رادلا لهأ

 نآرقلاب ىظفل لوقي لیعاسا نب دمع نإ ثيدحلا باععأل لاتف تقولا خویش ضمب هدسح هدنع سانلا عمتجاو

 ؟ قولخم ريغ وأ وه قول نآرفلاب ظفللا ىف لوقتام هللا دبع ابأ اب : لاقف لجر هيلا ماق سلجلا رضح املف قرلخ

 « ةقولخم دابعلا لاعفأو قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا : یراخبلا لاقف هيلع حلاف اال هبحي لو ىراخبلا هنع ضرعأف

 مثيلا ىبأ نب ركب وبأ انثدح : مالا لاقو « قولخم نآرقلاب ىظفا لاق دق : لاقو لجرلا بغشف هعدب ناحتمالاو

 ناورم انثدح هللا دبع نب ىلع انثدح دقف ةقواخم دابعلا لامفأ نإ لوقي ليعاسا نب دمع تعمس : لاق ىربرفلا انئدح

 هللا نإ : لسو هل آو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةفيذح نع شارح نب ىعبر نع كلام وبأ انثدح ةيواعم نا

 عمسأ تلزام لوقي -یسخ رسلا ةمادق ابأ ىنعي - ديعس نب هللا دبع تم و ىراخبلا لاق « هتعنصو عناص لک عنصر

 امأف ةقواخم مهتباتكو ماکو مهتاوصأو مجاکرح ليعابسا نب دمحي لاق « ةقولخم دابعلا لافآ نإ نولوقي انياعصأ

 ىف تانيب تای وه لب ىلاعت هلا لاق . قولخم ريغ هللا مالك وهف بولقلا ىف ىعوملا فحاصلا ىف تبثلا نيبملا نآرقلا

 نب دماح وبأ لاقو « ةفولخم اهنأ كلشي نف ةيعوألا امأ  هیوهار نب قحسا لاقو : لاق < ملا اوتوأ نيذلا رودص

 وهف قولخم نارقلاب یظفل معز نمو « قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا : لوقي ىلهذلا ىع نب دمع سمس یقرشلا



 او

 ىلع ناك نم الإ هسلجب رضحال هناف هومیتاف لیعابسا نب دمحم ىلإ اذه دعي بهذ نمو ملکی الو سلاح الو عدتبم
 نب لسم الإ ىراخبلا نع سانلا عطقنا ظفلا ةلئسم ىف ىلهذلا نيبو یراخبلا نيب عقو الو عاجلا لاقو  هبهذم
 هتمامع قوف هءادر لسم ذخأف انساجم رضع نأ هل لحي الف ظفللاب لاق نم الأ : ىلهذلا لاق « ةملس نب دمحأو جاجحل
 ىف ثدحي ملف سم فصنأ دقو : تلق . لاج ربظ ىلع هنع هبتك ناکام عيمج ىلهذلا ىلإ ثعبف سانلا سوءر ىلع ماقو

 نب دمحأ تعمس : لوقي ءىناه نب حلاص نب دمحم تعمس : هللا دبع وبأ احلا لاقو « اذه نع الو اذه نع هباتك
 هذه ىف اصوصخ ناسارخ لوبقم لجر اذه نإ هللا دبع اب اي : تلقف یراخبلا ىلع تلخد : لوقي ىروب اسينلا ةلس
 : لاق مث « هتيحل ىلع ضبقف : لاق یرت اف هيف هملكي نأ انم دحأ ردقي ال ىتح مالا اذه ىف ج دقو « ةنيدملا
 الط الو ارطب الو ارشأ روباسينب ماقملا درأ مل ىفأ ملعت كنإ ملا : دابعلاب ريصب هللا نإ هللا ىلإ ىرمأ ضوفأو

 ريغال هللا ىنانآ ال ادسح لجرلا اذه ىندصق دقو « نيفلاخلا ةيلغل نطولا ىلإ عوجرلا ىسفن ىلع تبأ امنإو ةسايرلل
 نب هللا دبع ىلأ ظفاجلا نع اضأ مک احلا لاقو « ىلجآل هثیدح نم اوصاختل ًادغ جراح ىنإ دمحأ اب : ىل لاق مث
 : ىلهذلا هلاق « ىراخبلا ببسب ىح نب دمحم سلجم نم ةملس نب دمحأو جاجحلا نب ملسم ماق ال : لاق مرخالا
 : لاق دمحم نب فلخ انثدح « یراخب خيرات ىف راجنغ لاقو « رفاسو یراخبلا یش دلبلا ىف لجرلا اذه ىننكاسي ال
 دمحم انعمو یثرقلا قحسا ىلأ دنع اموب انك لوقب روباسینب فافخلا یروباسینلا رصف نب دمحأ ورم ابآ تممس

 یظفل تلق ىنأ معز نم :لوقي هتعمس رصن نب دمحم لاقف « ليعارسأ نب دمحم ركذ یر ىزورملا رصن نبا
 الإ سيل : لاقف اورثكأف اذه ىف سانلا ضاع دق هللا دبع ابأ اي : هل تلقف هلفأ مل یناف باذك وهف قولخم نآرقلاب
 انه هللا دبع ابآ اي تاقف هسفن تباط ىح ثيدحلا نم ءىشب هتركاذف ىراخبلا تيتأف ورمع وبأ لاق ؛ كل لوقأ ام
 ىمسو روپاسین لهآ نم يعز نم ىنع ظفحا وربع ابأ اي لاقفا قولخم نآرقلاب ىظفل لوقت كنأ كنع كح نم
 دابعلا لاعفآ تلق نأ الإ هلقأ مل یناف باذك وهف قولخم نآرقلاب ىظفل تاق ینآ ةريثك ادالب نادلبلا نم اهريغ
 تلأس : لوقي معن نب دمحم تعمس : لوقي هيقفلا دمحم نب ناسح ديلولا ابأ تعمس : مكاحلا لاقو « ةقولخم
 قولخم ريغ هللا مالك نآرقلاو صقنيو ديزيو لمعو لوق لاقف ناميإلا نع عقو ام هنأش ىف عقو ال ليعامسأ نب دمحم
 تم هيلعو ترمأ هيلعو تييح اذه ىلع "ىلع مث « نامثع مث ٤ رع مث < رکی وبآ مب هللا لوسر بامسأ لضفأو

 ىلاعت هللا ءاش نإ

 رکذ
 هنع ةاورلاو هفيناصت

 كلذ قاطأ و هريغ هبورب نم قبي مل هنأو افلأ نوعست هنم هعمس هنأ یربرفلا ركذو حيحصلا عماجلا ركذ مدقت

 تناكو ىودزبلا ةسرق نب ىلع نب دمحم نب روصتم ةحلط وبأ نينس عسب هدعب رخت دقو « هلع ىفام ىلع ءانب

 الوكام نب رصن وبأ ىراخبلا نع حيحصلا عماجلا ىور هنوك نم كلذ ركذ « ةئائاثو نيرشعو عسل ةنس هتافو

 هرخآ نم ةعطق هنم هتافو ىنسفلا لقعم نب مهاربا ةزاجإلاب هتياور انل تامتا نع اضيأ عماجلا ةاور نمو « هديغو

 ةياور ىه البق امو راصع لا هذه ىف عامسلاب تلصتا ىلا ةياورلاو ىوسنلا ركاش نب داح كلذكو « ةزاجإلاب اهاور



 م غو

 دمحم نب دحأ هلع هيورب درفلا بدالا اضيأ هفيناصآ نمو « ىر رفلا رشب نب حلاص نب رطه نب فسوب نب دمحم

 یعازخلا قحسا نب دومحم هنع امور مامإلا فاخ ةءارقلاو « ةالصلا ىف نديلا عفرو راذبلا م جلاب لياجلا نبا

 هنع ةيورب ريبكلا خب راتلار « قارولا هيولد نب دمحم هنع هيورب ,نيدلاولا ربو « ىراخبب 0 و

 هنع هيوري طسوالا خيراتلاو « هريغو ىوسفلا نس نب دمحم نسحلا وبأو « سراف نب ناملس نب دمحم دمأ وبأ

 دمحم نب هللا دبع هنع هب ور ریفصاا خيراتلاو دابللا دمحم نب هبوجزو « فاثلا مالساا دبع نب دمحأ نب هللا دبع

 باتكو « اضيأ ىربرفلاو دمصلا دبع نب نأعر نب فسوي هنع هيوري دابعلا لامفأ قلخو « رقشالا نمحرلا دبع نا

 «ىراوخلا ىموم نب مدآو ديعس نبا خيش رفعج وبأو ٍنالودلا دا نب دحأ نب دمحم رش وبأ هنع هيورب ءافعضلا

 « رهاط نبا هرکذ ريبكلا عهاجلا اضيأ هفيناصت نمو . ةزاجإلاب وأ عامسلاب انل ةيورم ةدوجوم فيناصتلا هذهو

 ةمجرت ىف فلتخلاو فلت لا ىف ىنطةرادلا هرک ذ ةبرشألا باتكو « ىرب رعلا هركذ «ريبكلا ريسفتلاو. ريبكلا دنسملاو

 نبا قيرط نم هيوري هنأو هدنم نب مماقلا وبأ هركذ ةياحصلا ىاسأو « مدقت اک هقارو هركذ ةيا باتكو ةسيك

 اضيأ لقنو ةفرعملا ىف هدنم نبا اذكو « هل ةياحصلا مجعم ىف ریبکساا ىوغبلا ساقل وبأ هنم لقن دقو هنع س 0

 داشرإلا ىف ىليلخلا هركذ طوسبلا باتكو « ةباحصلا نم دحاو ثيدح الإ هل سيل نم وهو هل نادحولا ب

 نب هللا دبع نب دمحم نع هيورب هنأو اضيأ هدنم نب مساقلا وبأ هركذ للعلا باتكو « هنع هارر ماس نب بيبم 0

 هركذ دئاوفلا باتكو « هنم لقنو دحأ وبأ اما هرکذ ینکلا باتکو « هنع ىفرشلا نب هللا دبع دمع ىأ نع نودمح

 نب هللا ديعو « ىدئسملا دمحم نب هللا دمع هاشم نم هنع یور نو « هعماج نم بقانملا باک هات ىف یذمرتا

 نایزارلا متاح وبأو ةعرز وبآ هنارقأ نمو < موح و ةبيتق نب فلخ نب دمحم و « یرامرسلا دمحأ نب قحساو « ريدم

 نب قحساو « نيطم نب هللا دبع نب دمحمو « لاما نوراه نب یسومو < مصاع ىبأ نب رکب وبأو « برنا مهارباو

 ظافحلا نم هنع نيذخألا رابكلا نمو « نيعالا ركب وبأو « ىراخبلا ةببتق نب دمحمو « وس افلا كريز نب دحأ

 . «ةميزخ نب قحسا نب ركب وبأو ؛ ةبلس نب دحأ لضفلا وبأو « جاجحلا نب لسمو « ةرزج بقلملا دمحم نب حلاص

 هل دل و ىذمربا ىسع وبأو « هنع لجر نعاضيأ یورو « ىئاسنلا نحرلا درع وبأو . ىزورملا رصف نب دمحمو

 دمحم نب نيسحو ءرازيلا ركب وبأو « ايندلا نأ نب ركب وبأو « ىريحبلا دمحم نب ريعو « هيلع داتعالا نم رثكأو

 هللا ديبعو « ىراخبلا هيوذاش نب لبسو « ةيجان نب دمحم نب هللا دبعو < مرخالا نب فسوب نب بوقعيو « ىنايقلا

 « ىدنغأبإا ناملس نب دمع نب دمعو « هعمج نب دمحم شيرق ربأو « زرطلا ايركز نب مساقلاو ؛ لصاو نبا

 ةقدص نب دمحم نب دمحأ ركب وبأو ؛ یشعالا دماح وبأو « ىمباتلا سابعلا نب ىلعو « ىريوجلا ىموم نب ميهارباو

 نب دمحمو « دينجلا نب هللا دبع نب دمحمو «یراخللا ليعامسا نب دساحو « فاوصلا دواد نب قحساو « ىدادغيلا

 نب دمحم وبأو ؛ یوفیلا مساقلا وبأو « دواد ىلأ نب ركب وبأو « يروباسیللا دمحم نب رفعجو « ىريتر هلا یوم

 دادفس هنع ثدح نم رخآ وهو « ىدادغبلا ییماحا ليعابسا نب نيسحلاو « یرضخا نوراه نب دمحمو « دعاص



 تم 4٩۳

 رکذ
 هتافو نم كلذب لصتا امو « اهريمأ نيبو هنيب عقو امو « یراخم ىلإ هعوجر

 دلبلا نم خمس رف ىلع بابقلا هل تبعت ىراذ ىلإ ىراخيلا هللا دع وبأ عجر اإ ىزاريشلا روصنم نب رح لاق

 هرمأف ریمالا نيبو هنيب عقو مث ةدم قف ريناندلاو ماردلا هيلع رنو روكذم قبب مل ىح دلبلا لهأ ةماع هليقتساو
 نب رکي تحمس : لو رک نإ دمحم نا روح یموم هخ رات ىف زاج لاقو « دنکب ۱۷ جرظن یراخ نم جوراب

 خيراتلاو عماجلا باتک لا لأ نأ لیعا سا نب دمحم ىلإ یراخم لاو لمذلا دمحأ نب دلاخریمالا ثعب : لوقيرينم
 تناك ناف نياءالسلا باربأ ىلا هلحأ الو ماعلا لذأ ال ىنإ هل لق : هلوسرل ليعامسا نب دمحم لاقف كنم عمسآل
 ن وكيل ساجلا نم ینعتماف ناطلس تن اف اذه كيجعي مل ناف ىراد قوأ یدجسم ىف ینرضحیاف هنم .یث نإ ةجاح هل
 نب دمحم تعمس ےک اج لا لاقو , امهنبب ةثحولا بیس ناكف : لاف للعلا منکآ ال ىنأ ةمايقلا موي هللا دنع رذع یل
 نب دلاخ نأ دلبلا ىراخبلا هللا دبع ىنأ ةقرافع ببس ناك : لوقي و رع ىبأ نب ركب ابأ تعمس : لوقي یضلا سابعلا
 نأ ینعسیال لاقو « كلذ نم عنتماف هدالوأ لع عماجلاو خيراتلا أرقيف هلزنم رضحي نأ لس رهاط نب ةفيلخ دأ
 5 اوملكت ىتح یراخ لمآ نم هريغو ءاقرولا ىنأ نب تبرع دلاخ ناعتساف نیرعخآ موق زود اموف عامسلاب سخأ
 امأف : لاق « مهيلاهأو ممدالوأو مهسفنأ ىف هب نودصق اب مرآ مهللا : لاقف مهيلع اعدف : لاق دلبلا نع هافنف هبهذم
 ىلع صخشأو ناتأ ىلع وهو هيلع ىدونف هيلع ىداني نأب ةيرهاظلا رمأ درو یح ربش نم لقأ الإ هيلع تاپ لف دلاخ
 نع لام اف ىأرف هلهأ ىف ىلتبا هناف ءاقرولا ىبأ نب ثيرح امأو « سبحلاو لذلا ىلإ هرمآ ةرفاع راص مث فاكا
 زابملا دبع نب سودقلا دبع تعمس ىدع نبا لاقو « ابالبلامهیف هللا هارأف هدالوأ ىف لتبا هناف نالف امأو « فصولا
 ىلايللا نم ةليل هتعمسف : لاق مدنع لزق ءابرقأ اهم هل ناكو «دنقرمس ىرق نم ةيرق كنت رخ ىلإ ىراخبلا جرخ : لوقي
 رهشلا مج اف : لاق كيلا ىنضبقاف تبحر امب ضرالا “لع تقاض دق مهللا : هئاعد ىف لوقي لیلا ةالص نم غرف دقو
 كنت رخ ىراخبلا هيلع لزن ىذلا وهو ليربج نب بلاغ تعمس قارولا متاح ىنأ نب دمحم لاقو « هللا هضبق یتح
 بوكرللأيبتو باجأف مهيلا جورخلا هنم نوسمتلي دنقرمس لهآ نم لوسر هيلا هج و یتح ضرف امايأ ماقآ هنإ : لوقي
 دقف ىولسر لاق هدضعب ذخآ انأو اهبكريل ةبادلا ىلإ اهوحت وأ ةوطخ نيرشع ردق ىثم الف ممعتو هيفخ سبلو

 ةلالث ىف ینونفک انل لاق دق ناكو « ريثك قرع هنم لاس مث , ىضقف عجطضا مث تاوعدب اعدف هانلسرأف تف«
 بارا نم حاف هترفح ىف هانمضوو هيلع انیلصو هنافک أ ىف هانجردأ ايف انلمفف لاق ةمامع الو صيق اهيف سيل باوثأ
 اغلب نأ ىلإ هبارح نم نوذغأب مايأ ربقلا ىلإ نوفلتخ ساتلا لعجو امايأ تمادو كسملاك ةبيط ةحار هربق
 تعمس یکم نب دمحم نب دمحم انرخأ هباتك ىف دماح ىبأ نب ىلع انربخأ : بیا لاقو « اكبشم ابشخ هيلع
 عضو« ىف فقاو وهو هباحأ نم ةعامج هعمو مولا قفل ىنلا تيأر لوقي ىسيواوطلا مدآ نب دحاولا دبع
 مايأ دعب ناك املف لاق ليعامسا نب دمحم رظتنآ : لاق هللا لوسر اي انه كفوقو ام تلقف مالسلا ىلع درف هيلع تماسف
 ةليل كلذ ناك : میلس نب بيبم لاقر « تلي ىنلا ايف تبار ىلا ةعاسلا ىف تأم دق وه اذاف ترظنف هتوم ىننلب
 ايفو هتافو خيرات ىف ازا نيسحلا نب نسا لاق كالذكو نيتئامو نيسمخو ی ةنس رطفلا ديه ةليل تبسلا
 هرع ةدم تناكو نسحلا لاق . نورخآو رز نب نابلس وبأو ىدانملا نب نيسحلا وبأو عناق نب نيسحلا وبأ هخرأ

 . نيمآ هتمحرب هللا هدمغت ًاموب رش ةئالث الإ ةنس نيتسو نيتنلا
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 یرابلا مق ةمدقم یراسلا ىده

 فا لا ةمدقم
 ( والا لصفل )

 حيحصلا هعمأج فینصت لع یراخبلا هللا دبع یال ثعابلا ببسلا ناس ىف

 < فاثلا لصفلا ١

 هباتكسا فلؤملا ةيمستو « هيف هازغم نع فشکلاو « ىراخيلا حي عوضوم ناس ىف

 : همايأو هتنسو لپ هللا لوسر تدح نم دنسملا « حیحصلا عماجلا

 ( كلاثثا لصفلا إل
 هرارکت و بارب الا ىف هل هتداع) ةدئافو « هراصتخاو « ثيدحلل هعيطقت ناب ىف

 4 عبارلا لصفلا 3

 : كلذ ماكحأ حرشو « ةفوقومو ةعوفرم ةقلعملا ثيداح ال هداريإ ىف ببسلا ناس ىف

 ىحولا ءدب باتك
 ناعإلا ٠

 معلا 5

 ءوضزلا راو
 للا“ و
 مميتلاو ضيحلا د
 ةالصلا م

 هما م

 زئانجلا »

 ةاكزلا د

 جملا 5

 موصلا »
 عویبلا د



 ةحفص

 قتعلا باتك ۳
 یقرلاو یرممااو ةحينملاو ةبهلا » ۳

 تاداپشا 4 ١

 علما + ١
 طورشلا ٥ ١

 فقولاواياصولا 1 ١»

 دابجلا » 45

 ةيرجلا ٩۸ ١»
 قظلا هدب د ٨۸

 ءاينالا كثيرداحأ » 144
 1 بقانملا »و اس

 یزاغلا » ۲
 ريسفتلا » ۳

 نآ رفلا لئاضف »: هو

 حاکنلا 0 هك

 قالطلا » ۷

 تاقفثلا » 0۸

 ةمعطالا » ۸

 ةقيقعلا ١» ه۸

 ديصلاو حئابذلا » ۸

 ىحاضألا » ۹

 ةب رشآلا و هو

 بطلا و ىضرملا » °

 سايللا » °
 يمالا » ۲

 ناذئتسالا » 517

 ناوعدلا »۰ ٤

 قاقرلا » 16

 ردقلا 55 ١

 روذنلاو نامآلا »  ا .

- 44۵ - 

 ضعئارفلا باتك ۷
 دودحخلا ١» دب

 نيبراحناو تايدلا » “۷

 ليحلا كرتو هاركإلا » م

 ريبعتلا 6 ١
“Aتفلا »  

 ماکحالا » ده
 ماصتعالا » ۰

 دیحوتلا د ۰

 ( سما ا لصفلا )

 ةدراولا ةبيرغلا ظافلالا قايس ىف ۷ج

 بيترت ىلع ةحورشم ىراخبلا حيمحص ىف
 مجملا فورح

 فآ لا فرح ب٣

٠ ATءابلا  
 ءاتلا د ۹۱

 ءاثلا د 4

 مهلا 2 45

 ءاحلا » ۱۰

 ءاخلا » ۱۱۰

 لادلا و ۱۱۰

 لاذلا و ۱۱۸

 ءارلا » ۱۳۰

 یازلا ٩ ١
 نیسلا ۹. ١

 نیشلا د ۱۳۹
 داصلا د ۱:۲

 داضلا د ۱:1

 ءاطلا » 4
 ءاظلا و 1۵۱
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 ملا فرح ۵ نيغلا فرح ۰۱

 ءاغلا ١ ودم
 نونلا » ۷

 فاقلا د ۹«
 ءال و م.

 فاكلا د ۷۷
 واولا و م.م

 ءايلا ١ ۲.۸ مالا » رو

۳۰۹ 

۳۷ 

 14 سداسلا لصفلا 3

 ىلع یزاخبلا حیح ىف عفو اء« باسنالاو باقلالاو یکلاو ءاخالا نم فاتخلاو فلتولا ناب ىف

 * نایسق وهو هيف ةدرفملا ءاعالا یو « ةياور وأ هيف ركذ هل ن« فورحلا بيترت

 ءايلا ىلإ فلاآلا نم ةبدعب الا ورا ىلع ابترم ةصاخ باتكلا ىف هبنشلا ىف : لوألا

 ىلع ابترم باتکلا نع اجراخ عقو ام هريغب هبتشملا ىف فاتخلاو فلت ؤلا نم : ىناثلا مسقلا

 ةیدجالا فورحلا

 ( عباسلا لصفلا )
 ابكارتشا رثكي ىتلا ةلمهملا ءامسالا نیست ىف

 مجارت عبس ىف بسا نع ادرجب ركذ نميف : لصف

ىف هعم كرتشي نمع ديمتي مل هنكل ابوسنم ركذ ,نميف : لصف
 مجارت عبرأ یف وهو كلذ 

 : بقللابو « ةبسالابو « ةوئبلابو « ةينكلاب ركذ نم ةيمسل طب اض : ىف لوصف ةعبرأ

 مجعملا فورح ىلع هتبترو « لپسیل هتمج ایلاخ همس زرکستو ةينئكلاب رشا نم ةيمسل ىف : لوألا لصفاا

 كلذ وعن وأ هدج وأ هيبأ مساب ركذ نميف : ىناثلا لصفلا

 باسن الا نم ركذ نم ةيمست ىف : تلاثلا لصفلا

 هوحنو بقلب ركذي نميف : عبارلا لصفلا

 باوب آلا بسح حيحصلا بيترت ىف رجح نبا نایب

 زئانجلا باتك ۸ ىحولا ءدب باتك

 ةاكزلا » مہر فنرامإلا د

 معلا د
 جحلا 5 ¥

 موصلا » مپ۷ ءوضولا .»

 لسلا ىلإ عویبلا » مر 50

 تادابشلا د, برد ناذالا ,

 دابجلا » م۹ ةممجا و



۳۹ 

 ةحفص

 ۲ 9 قلخلا ءدب باتک
 »0005 ةر وبلا بقانملا
 2 NY ريسفتلا
 « ۳۷ نأ قلا لئاضف
 ۸ حاکنلا باتك

 © ۹ ناعللاو رابظلا ىلإ قالطلا د

 e ا 4
 ۷ ۰ بن رشالا د

 نا بطلاو ىذرملا و
 ه0 را نا

 »0 4١ بدالا 5
 ١ ۳ ناذتتسالا ١ د

 ا تاوعدلا د
44 

 14 نمانلا لصفلا م

 هريغو ننطقرادلا نسحلا وبأ ةيلع اهدقننا ین ثدداحالا قاس ىف
 باتکسلا قايس ىلع

 باتكسلا بيتر" ىلع ةبترم ةدقتنملا ثيداحالا
 ثلاثلا ثيدحلا ىلإ لوألا ثيدحلا : ةرابطلا بانك نم
 رشع سداخلا ىلإ عبارلا ثيدحلا : ةالصلا باتك و
 رشع نماثلا ىلإ رشع سداسلا ثيدحلا : زانم لا باتک نم
 ن رشملا و یدا+ا ىلإ رشع عسادلا تردا : ةاكزلا باتك نم

 نیرشعلا و رمداسلا لإ نو رشالا و ىناثلا ثيدجلا : جلا باتک نم
 نورشملا و عب الا تند ا : مایصلا بانک نم

 نيالا ىلإ نورشعلاو نماثلا :  عویبلا ه١ ه
 نوثالثلاو ىداحلا , :ةعفشلا »و دم
 نوثالثلاو تلاثلاو نرثثالثلاو ىناثلا » : برشا د د

 نوئالثلاو عبارلا ٠ : قتعلا ١ ١»
 نرئالثلاو سماخلا و : ةبلا ه د

 نيميرالاو سماخلا ىلا نوثالثلاو سداسآا » : ا ع

 قاقرلا
 ردقلا

 تارافکسا و روذالاو ناعالا

 ضئارفلا

 دودخلا

 تايدلا

 ندترملا

 ليلا كارتو هارک الا

 ريبعتأ|

 ( ام مظملا هللاب ذ وعن ) نئفلا

 ماكحالا
 دحاولا رخ ةزاجإو ملا

 ماصتعالا

 اش دس د اهداراو ؛ دامالا نه

 ةمدقأل # ٩۳ ل م



AA — 

 نوعب رالاو عباسلاو نوع رالار سداسلا ثيدحلا : ةيزجلاو سلا نف ۳و

 نوت لار اقا یی اقا هدب ىف“ عدو
 نيمسخلاو ىناثلا ىلإ نوعبرالاو عساتلا ثيدحلا : مالسلا مهبط ءایبنالا ثيداحأ و"...

 نوسالاو كلاثلا ثيدحلا : ليمئارسإ ین رکذ ١ مدد

 نيسخلاو عساتلا ىلا نوسخلاو عبارلا , : بفالا , عدد
 نيعبسلا ىلإ نوتسلا تدخا : یزاغلاو ةيوبنلا ةريسلا د ۴۹۸

 'نيعيسلاو سداسلا ىلإ نوعيسلاو ىداحلا ثيدحلا : ريسفتلا بانک ١ مپ٣

VEنوعیسلاو عباس ثيدحلا : نآر قلا لئاضف 5  

 نوعيسلاو عساتلاو نوعیسلاو نماثلا ثيدحلا : حاكنلا بات" ١» مد

 نوناثلاو ىداحلاو نوناقلا ر : قالطلا ١ ر, و

 نوناقلاو ناعلا د: ةمعطالا» رى ۳۷۹

 نیناقلاو سماخلا ىلا نوناقلاو كلاثلا ١ : محتابذلا د مسد

vyنوناملاو سداسلا ر : بطلا باتك »  

 نيناملاو عساتلا ىلا نوناملاو عباسلا د : سابللا ۷ ._ , ١

 نيمستلاو سماخلا ىلا نومستلا ١ : بدالا ١ د, ۳۷۸

 نوعسنلاو سداسلا ١ : تاوعدلا ١ د. ۴ب«

 نوءسفلاو نماثلاو نوعستلاو عباس ١» : قاقرلا» ه١ ۸۰

 نومسلاو دالا 8 دودا د رم
 ةئالا و : دودحلا و ۳۸۰

 هالا دعب لوألا » : رييعتلا و ۳۸۱

 نا "و. و نفلا و ۳۸۱

 ةئاملا دعي سماخلا ىلإ ١ , كلاثلا , :ماکحالاباتک ۳۸۱ ١

AYم, دسداسلا :١ ىىنقلا» و  

YAYتالا قر رشام)ا فٹ دا ىلا ۳ و عیاسلا « :دیح ولأ 1 «  

 یک باوماو « مجملا فرح لع مه أبترم باتكلا اذه لاجر زم هيف نعط نم ءاممأ قابس ىف

 تادارشتسالاو تامعباتملا ىف وأ لوصالا ق مهم هل جرخأ نم نييك و افضوم امضوم تاضارءالا

 3 هعرق كإذل "لصقم

 لصفلا اذهل رجح نیا دیه ۲
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 ةحفص

 .اطلا »۰ ۱ ۳9 داما رخ نرد فلا فرح
 نيملا » يبا ءاتلا و

 تنل » دل ءاثلا ,
 ءافلا ١» ۷۵ مجلا ۱

 و ا
 تكلا اح -اخلا نو
 ملا + ۷ لادلا و
 نونلا » ۷ لاذلا م

EÊ ê ءارلا , 

 و نيسلا 6 واوا ١ ېی یازلا و
 نيشلا د

 مطاوحآ ىلإ ةراشإلا عم مآ دار ]رز هيف ملكت نم م داحآ نم انیش یراخبلا قلع نم قاس ىف : لصف

 : نيمسق ىلع وهو . نیروک ذلا ىف نعطلا بابسأ زيي ىف : لصف
 نمو ؛ ضفرلاو « عيشتلاو 5 ءاجرإلا : هب اومر ام نا هيفو . داقتعالا بیس فعض نم : لوألا مسقلا

 . ةيفقاولار 2 ةيدقملاو 0 ةيضايإلاو ¢ جراوخلاو 3 ةيمبجلاو 2 ةيردقلاو ۰ بصثلاو 2 ةعج رااب نما

 . مجعملا فورح ىلع ماا قايسو

 هن وک ف ت أ ىلع داهتعالا مدع وأ < تنعتلا ا ۰ لماحساک : دردرم ھا فيض نمش : انا نا

 قايسو ١ لد رکن و ه روع رخآتل وأ هل اع وأ هيف ملكت نه بس لو ةرخلا لو هنوکل 8 دقنلا لمأ ربغ ص

 ملا فورع لغ ريال

 1 رشاعلا لصفلا 3

 عماجلا ثرداحأ دع ف

 قيقلتلا رم صفح ىبأ مالسإلا عايش مالك نم اھم ةدركذملا بأ وب الاب ر وك ذملا بات رأأ مم ام رک د

 ةمص نيتي هنو . رجعملا فورح بیترت لع اقاممر ال وصوم ىراخبلا حب ىف اع لكلام ةدع ركذ

 ۱ رب ركن الب هد

 هيف فلتخا وأ همسا فرم ال نم ركذ

 .اسفلا ثيداحأ ددع رک ذ



 — ۵ ۵ ه --

 : ىراخبلا ليعامسا نب دمحم هللا دبع ىبأ مامإلا ةمجرت

 ثيدحلل هبلط أديمو هثشنمو ءدلومو هبسن رکذ اب

 ممع ثدحو منع بتك نيذلا هخاشم بتارم ركذ ۶۰:۷۹

 اش ا رک
 هل مېميظمت و هلع سانلا ءانث ركذ عم

 لكلا ىلع ضءبلاب ایینت هيلع هعابتأ نم ةفئاطو هنارقأ ءان نم فرط ركذ مع

 للعلا ىلع هعالطاو هتهذ ناليسو ءاففح ةعسل ةدهاشلا رابخالا نم لج ركذ عمد

 اهريغو ىلوآلا لوصفلا ىف مدقتام ىوس حیحصت عماجلا لئاضف ركذ ره

 هيلا بسن ام هتءاربو « كلذ ببسإ ةنحلا نم هل لصح امو « ظفلا ةلأسم ىف ىلهذلا نيبو هنيب عقوام لك

 هنع ةاورلاو , هفيناصت ركذ وب

 ىلاعت هللا هحر هتافو نم كلذب لصتا امو : اهريمأ نيبو هنيب عقو امو « ىراخي ىلإ هعوجر رکذ هی

1۳66۵66 52۵5۵۵6006066000 همم وومممم
6600055۵0 

 یدابلا حتف ةمدقم ةعجارمو عبط مت

 : هللا تالاسر لكأ لماع ىلع همالسو هتاولصو « نيملاعلا بر هلل دلاو

 « اهرشل ليبس ىف نیدهاجلا مهمیاتو : اب نيلماعلا ةرربلا هذیمالت لعو

 ۰ نيدلا موي ىلإ مدعب اانامآ لوادت نمو

 HN رو رس هم


